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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DEL CONSELL DE 
MALLORCA 

Identificació de la sessió 

Núm.: 18/2012 
Caràcter: ordinària  
Data: 8 de novembre de 2012 
Hora: de 10.08 h a 15.22 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) 
Antoni Alemany Caldera (PSOE) 
Silvia Cano Juan (PSOE) 
Jaime Colom Adrover (PSOE) 
Francesc Josep Dalmau Fortuny (PSOE) 
Maria Luisa Dubón Petrus (PSOE) 
Joan Ferrà Martorell (PSOE) 
Jaime Juan Garau Salas (PSOE) 
Mercedes Garrido Rodríguez (PSOE) 
Rosario Sánchez Grau (PSOE) 
Joana Aina Campomar Orell (PSM-IV-EXM) 
Miquel Ensenyat Riutort (PSM-IV-EXM) 
Joan Font Massot (PSM-IV-EXM) 
Maria Magdalena Palou Canaves (PSM-IV-EXM) 
 

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

Hi han excusat l’assistència els Hbles. Srs. consellers: Melchora Gómez Andrés i 
Miquel Vidal Vidal. 
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Secretari general:       Sr. Jeroni M. Mas Rigo 
Interventora general: Sra. Elena Montejo Fuentes. 

En el punt 20 surten la senyora Soler (PP) i la senyora Sánchez (PSOE), que tornen en 
el punt 21. En el punt 22 surt la senyora Terrasa (PP), que torna en el punt 24, i la 
senyora Dubón (PSOE), que torna en el punt 23. En el punt 23 surt la senyora Ginard 
(PP), que torna en el punt 24, i els senyors Garau i Dalmau (PSOE), que tornen en el 
punt 25. En el punt 24 surt el Sr. Joan Rotger (PP), que torna en el punt 27; el Sr. 
Llamas (PP), que torna en el punt 25; i la senyora Garrido (PSOE), que torna en el 
punt 25.  En el punt 25 surten els senyors Alemany i Colom (PSOE), que tornen en el 
punt 27. En el punt 27 surt el senyor Crespí (PP), que torna en el punt 30; la senyora 
Garrido (PSOE), que torna en el punt 27, i la senyora  Sánchez (PSOE), que torna en 
el punt 28. En el punt 28 surt el senyor Jeroni Salom (PP), que torna en el punt 30; la 
senyora Garrido (PSOE), que torna en el punt 30; i el senyor Font (PSM-IV-ExM), 
que torna en el punt 29. En el punt 29 surt el senyor B. Roig (PP), que torna en el punt 
30; i les senyores Cano i Dubón (PSOE), que tornen també en el punt 30. En el punt 
31 surt la senyora M. Roig (PP), que torna en el punt 35. En el punt 32 surt la Sra. 
Campomar (PSM-IV-ExM), que abandona definitivament la sessió.  En el punt 39 
surten la senyora Palou i els senyors Font i Ensenyat (PSM-IV-ExM), i el senyor 
Dalmau (PSOE) que tornen a l’apartat del despatx extraordinari.   

 

ORDRE DEL DIA: 
 

I) PART RESOLUTIVA 

PRESIDÈNCIA 

1. Lectura i aprovació de l’acta de la reunió anterior (11-10-2012) 

2. Declaracions institucionals 

VICEPRESIDÈNCIA DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 

3. Concessió d’una subvenció nominativa de 12.000,00 € a favor del Santuari de Lluc. 
 
DEPARTAMENT D'URBANISME I TERRITORI 

4. Reconeixement extrajudicial de crèdits de l’any 2011, de l’Agència de protecció de 
la legalitat urbanística i territorial de Mallorca. 
 
5.  Proposta de modificació de l’article quart i la disposició final de l'ordenança fiscal 
de la taxa per serveis d'inspecció tècnica de vehicles  per a l’any 2013. 
 
DEPARTAMENT D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA 

6. Proposta d’alteració de la qualificació jurídica i declaració com a parcel·la sobrant 
d’una part de la zona de domini públic identificada com a finca 82 segons el 
parcel·lari d’expropiació fet amb motiu de les obres de la carretera Ma-1, eix de 
ponent, sortida Costa D’en Blanes ( Calvià). 
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DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT 

7. Proposta d'acord d’aprovació definitiva del Reglament sobre els usos de 
l’embarcació “Balear”. 

 

8. Rectificació de la proposta d’acord de la Junta Rectora de l’Institut de 
l’Esport Hípic de Mallorca al Ple del Consell de Mallorca, per a l’aprovació del 
reconeixement extrajudicial  de crèdits corresponents a l’exercici 2012, relació 
F/2012/1. 
 

DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL 

9.  Proposta d’acord de reconeixement extrajudicial de crèdit de l’Institut 
Mallorquí d’Afers Socials ( exp.rec.01/2012). 

10. Proposta d’acord de reconeixement extrajudicial de crèdit de l’Institut Mallorquí 
d’Afers Socials (exp.rec.02/2012). 
 
11. Proposta d’acord de reconeixement extrajudicial de crèdit de l’Institut Mallorquí 
d’Afers Socials (exp.rec.03/2012). 
 
12. Proposta d’acord de reconeixement extrajudicial de crèdit de l’Institut Mallorquí 
d’Afers Socials (exp.rec.04/2012). 
 
13. Proposta de modificació de representant del Consell Insular de Mallorca en el 
Consell de Coordinació de Benestar Social de les Illes Balears. 
 
14. Modificació de representants del Consell Insular de Mallorca en els Grups tècnics 
de la Conferència Sectorial de Serveis Socials. 
 
15. Proposta de designació de representants del Consell Insular de Mallorca en la 
Comissió de Coordinació dels ens territorials de les Illes Balears en matèria de 
Cooperació per al desenvolupament. 
 

II) PART DE CONTROL 

16. Decrets i resolucions per donar-ne compte 

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

b) Correcció d’errada material del decret de dia 9 de juliol de 2012, de 
modificació del decret de Presidència de dia 25 de juny de 2011, pel qual es 
determinà l’estructura del Govern del Consell de Mallorca. 

c) Proposta de canvi de representant del Consell Insular de Mallorca al Consell 
General del Comité de Desarrollo de Rutas Aéreas del Aeropuerto de Palma. 

17. Comunicacions a donar compte del Grup de Consellers del Partit Popular. 
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MOCIONS IMPULSORES O DE TRÀMIT I DE CARÀCTER IDEOLÒGIC  

 
18. Moció del Grup Socialista al Consell de Mallorca sobre la constitució d’una  mesa 
específica en matèria de revisió normativa i contractual de la gestió de residus. 
 
19. Moció del Grup Socialista al Consell de Mallorca per a la rehabilitació urgent de 
Can Weyler. 
 
20. Moció del Grup Socialista al Consell de Mallorca sobre l’aplicació de la Llei de 
dependència a Mallorca. 
 
21. Moció del Grup Socialista al Consell de Mallorca amb motiu del Dia Internacional 
contra la violència de gènere. 
 
22. Moció del Grup Socialista al Consell de Mallorca sobre el Reglament Orgànic del 
Consell de Mallorca. 
 
23. Moció del Grup de Consellers del PSM-InciativaVerds-Entesa al Consell de 
Mallorca sobre registre comú Consell de Mallorca-Ajuntaments. 
 
24. Moció del Grup de Consellers del PSM-InciativaVerds-Entesa al Consell de 
Mallorca sobre la cessió de competències pròpies al Govern de les Illes Balears. 
 
25. Moció del Grup de Consellers del PSM-InciativaVerds-Entesa al Consell de 
Mallorca sobre la vaga general del 14 de novembre. 
 
26. Moció del Grup de Consellers del PSM-InciativaVerds-Entesa al Consell de 
Mallorca sobre dret a decidir per les Illes Balears. 
 
27. Moció del Grup de Consellers del PSM-InciativaVerds-Entesa al Consell de 
Mallorca sobre servei de teleassistència domiciliaria. 
 
28. Moció del Grup de Consellers del PSM-InciativaVerds-Entesa al Consell de 
Mallorca sobre el Pla Director Sectorial d’Equipaments Comercials a Mallorca. 
 
29. Moció del Grup de Consellers del PSM-InciativaVerds-Entesa al Consell de 
Mallorca de suport a l’autonomia local dels ajuntaments de Mallorca. 
 
30. Moció del Grup de Consellers del PSM-InciativaVerds-Entesa al Consell de 
Mallorca per la catalogació i declaració de BC o BIC del patrimoni cultural de “Sa 
Nostra”. 
 
31. Moció del Grup de Consellers del PSM-InciativaVerds-Entesa al Consell de 
Mallorca sobre el canvi de gestió del refugi del Pont Romà (Pollença) 
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INTERPEL·LACIONS 
 
32. Interpel·lació que formula el Sr. Antoni Alemany Cladera a la Sra. Presidenta del 
Consell de Mallorca, tema “Política sobre les competències del Consell de Mallorca i, 
en concret, la de carreteres”. 
 
33. Interpel·lació que formula el Sr. Joan Font Massot al Ple, tema “Transparència al 
Consell de Mallorca”.  
 
PREGUNTES 
 
34. Pregunta que formula el Sr. Joan Ferrà a la Sra. Presidenta del Consell 
(Convocatòria Assemblea de Batles) 
 
35. Pregunta que formula el Sr. Jaume Garau a la Sra. Catalina Cirer (Cost honoraris 
avantprojecte master Pla Residències Llar Ancians i La Bonanova). 
 
36. Pregunta que formula la Sra. Merces Garrido a la Sra. Margalida Roig 
(Reincorporació Miquel Nadal Buades). 
 
37. Pregunta que formula el Sr. Joan Font (Convocatòria Pla d’Obres i Serveis). 
 
38. Pregunta que formula el Sr. Joan Font (Espai Mallorca a Barcelona) 
 
39. Pregunta que formula la Sra. Margalida Ginard al Sr. Joan Rotger (Subvencions 
Federacions Esportives). 
 
40. Pregunta que formula el Sr. Josep Oliver  a la Sra. Catalina Soler (Tasca nous 
zeladors de caça) 
 
41. Pregunta que formula la Sra. Mª Magdalena García al Sr. Joan Rotger (Llegat 
literari autor Blai Bonet). 
 
42. Pregunta que formula el Sr. Antoni Mulet al Sr. Joan Rotger (Dia Internacional de 
les biblioteques) 
 
43. Pregunta que formula el Sr. Jaume Crespí a la Sra. Margalida Roig (Despesa 
pressupostada als Consellers executius i Presidència en protocol) 
   

PRECS 

III) DESPATX EXTRAORDINARI 

 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ I ACORDS 
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I) PART RESOLUTIVA 

PRESIDÈNCIA 

PUNT 1. LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA REUNIÓ 
ANTERIOR (11-10-2012). 

El Sr. DALMAU (PSOE) adverteix que el seu nom és Francesc Josep Dalmau 
Fortuny i no Francesc Josep Dalmau Fortuna com consta a l’acta que ara s’aprovarà. 

La Sra. PRESIDENTA li demana disculpes per aquesta errada que serà corregida a 
l’acta. 

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

 

PUNT  2. DECLARACIONS INSTITUCIONALS. 

No n’hi ha. 

 
 
VICEPRESIDÈNCIA DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 

 

PUNT 3. CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA DE 12.000,00 € A 
FAVOR DEL SANTUARI DE LLUC. 

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

PROPOSTA  

Antecedents. 1. El gerent del Santuari de Lluc va sol·licitar una subvenció de 12.000,00 € per dur a 
terme el projecte de disseny i d’elaboració dels continguts de l’espai Benvinguts al Santuari de Lluc. 
 
2. En el Pla Estratègic de Subvencions de l’any 2012 es recull una subvenció nominativa a favor de 
l’associació esmentada amb un import de 12.000,00 €  a càrrec de la partida 20.33490.78907 en el 
sentit següent: 
 
“ Conveni amb el Santuari de Lluc 

 

La Fundació Santuari de Lluc, de la qual el Consell de Mallorca n’és membre del seu patronat, és una 

fundació creada per al compliment de les següents finalitats culturals i religioses: vetllar pel 

manteniment i la restauració necessària de les edificacions que conformen el conjunt denominat 

santuari de Lluc, fomentar l’ampliació del patrimoni que constitueix el santuari de Lluc i, finalment, 

fomentar i promoure la devoció i el culte a la Mare de Déu de Lluc i el coneixement, l’estudi i la 

investigació d ela tradició, la fe mariana, la llengua i la cultura de Mallorca. 

 

Cal destacar que el santuari de Lluc és considerat un símbol religiós i cívico- cultural de primer ordre 

pel poble mallorquí.” 

 
3. En els pressuposts d’enguany existeix crèdit adequat i suficient en la partida assenyalada per atendre 
la concessió de la subvenció nominativa de 12.000,00 €  a favor del Santuari de Lluc d’acord amb la 
RC amb el núm. de referència 22012/673. 
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4. La directora insular de Cultura i Patrimoni ha justificat, per una banda,  mitjançant la memòria 
pertinent, la concessió d’una subvenció nominativa de 12.000,00 €  a favor del Santuari de Lluc per dur 
a terme el projecte de disseny i d’elaboració dels continguts de l’espai Benvinguts al Santuari de Lluc i, 
per altra banda, l’exclusió dels principis de concurrència en la concessió de la subvenció nominativa 
assenyalada. 
 
5. La cap del Servei Jurídic Administratiu ha informat favorablement sobre els aspectes jurídics de la 
concessió la concessió de la subvenció nominativa de 12.000,00 €  a favor del Santuari de Lluc. 
6. El secretari tècnic de la Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports va proposar la concessió de 
la subvenció nominativa esmentada. 
 
7. La Intervenció General ha fiscalitzat de conformitat la concessió de la subvenció nominativa a favor 
del Santuari de Lluc. 
 
En virtut de tot el que he exposat, elev al Ple del Consell de Mallorca aquesta proposta d’acord, desprès 
que la Comissió Informativa General i de Comptes l’hagi aprovat. 
 
Proposta d’acord 
 
1. Aprovar i iniciar l’expedient 25/2012 relatiu a la concessió d’una subvenció  nominativa  de 
12.000,00 € , a favor del Santuari de Lluc, titular del  NIF R0700157A per donar suport a la realització 
del projecte de disseny i d’elaboració dels continguts de l’espai Benvinguts al Santuari de Lluc i, 
consegüentment, autoritzar una despesa de 12.000,00 €  a càrrec de la partida pressupostària 
20.33490.78907(núm. de referència 22012/673).  
 
2. Concedir una subvenció nominativa de 12.000,00 €  a  favor , per tal de donar suport al projecte 
cultural ressenyat en l’apartat anterior i, consegüentment, disposar una despesa de 12.000,00 € a favor 
de l’entitat assenyalada, a càrrec de la partida pressupostària  20.33490.78907 (núm. de referència 
22012/673).  
 
3. Aprovar el conveni adjunt amb el Santuari de Lluc per tal d’establir les bases reguladores de la 
concessió de la subvenció nominativa esmentada. 
 
4. Notificar aquest acord a les persones interessades. 
 
CONVENI ENTRE EL CONSELL DE MALLORCA I EL SANTUARI DE LLUC 
 
Palma,   
 
Reunits d’una part el Sr. Joan Rotger Seguí, vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell 
de Mallorca( NIF S0711002F),  i, de l’altra, el Sr. Antonio Vallespir Llompart, amb DNI núm. 
41.380.628 V, prior del Santuari de Lluc (NIF G07112139). 
Actuen el Sr. Rotger, en nom i representació del Consell de Mallorca i el Sr. Vallespir  en nom i 
representació del Gremi de Llibreters de Mallorca. 
Es reconeixen mútuament plena capacitat jurídica i d’obrar i 
 
DIUEN 
 

Que són objectius comuns del Consell de Mallorca, mitjançant el Departament que gestiona les 
atribucions de cultura, entre d’altres, els de fomentar i estimular la conservació i divulgació dels béns 
culturals de l’illa de Mallorca, i dins aquestes activitats es troba inclosa la millora i el foment de béns 
de valor cultural.  
 
Que el Santuari de Lluc té un destacat interès cultural, essent, a més, un símbol religiós i cívico- 
cultural de primer ordre pel poble mallorquí. 
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Que el Santuari pretén establir una moderna eina interactiva i multiusuari de difusió i de promoció, 
d’interpretació i orientació del Santuari, dels valors patrimonials i culturals de Lluc. 
 
Que el Ple del Consell de Mallorca, en la sessió realitzada el 8 de novembre de 2012 va acordar, entre 
d’altres, aprovar un conveni entre el Consell de Mallorca i el Santuari de Lluc. 
 
I, per dur-lo a terme, 
 

CONVENEN 

 
1r. Objecte de la subvenció 
1r.- El Consell de Mallorca, mitjançant la Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports atorga una 
subvenció nominativa de 12.000,00 € a favor del Santuari de Lluc per el projecte de disseny i 
d’elaboració dels continguts de la gran taula interactiva de l’espai Benvinguts al Santuari de Lluc, el 
pressupost del qual és 12.500,00 €. 

Calendari d’execució: de l’1 de gener al 30 de setembre de 2012. 
 
2n. Naturalesa de la subvenció  
 
La subvenció que s’atorga mitjançant el present conveni és de caràcter voluntari i eventual i es pot 
anul·lar, revocar i reintegrar en tot moment per les causes previstes en la llei o en aquestes clàusules; no 
genera cap dret a l'obtenció d'altres subvencions en anys posteriors i no es pot al·legar com a precedent.  
És compatible amb altres ajudes, subvencions o recursos que pugui rebre l’entitat beneficiària per al 
mateix projecte, sempre que el còmput total d’aquells no superi el pressupost del projecte. 
 
El fet de concedir aquesta subvenció implica l’obligatorietat de fer el projecte cultural subvencionat i, 
consegüentment, l’entitat beneficiària ha de cercar altres fonts de finançament o bé aportar-hi fons 
propis per dur-ne a terme l’execució de la totalitat del pressupost. 

 
3r. Dotació pressupostària 
 
 L’import de la subvenció esmentada s’imputa a la partida 20.33490.78907 “Conveni Santuari de Lluc” 
d’acord amb el núm. de referència 22012/673. 
 
4t. Despesa subvencionable. Pressupost del projecte i pressupost subvencionable 
 
En principi, per definició i d’acord amb el que estableix l’article 31 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions, és despesa subvencionable i, consegüentment, forma part del 
pressupost inicial del projecte cultural, la que respon a la naturalesa d’aquest, és estrictament necessària 
per planificar, preparar, coordinar, executar i difondre el projecte, està legalment justificada amb 
factures o altres documents que l’acreditin, la temporalització dels quals es computa en els dotze mesos 
anteriors a l’execució del projecte i fins a aquesta data com a límit. Es considera despesa realitzada la 
que s’ha abonat abans  de l’acabament del termini de justificació de la subvenció, la forma de justificar 
la subvenció i d’acreditar-ne el pagament es recull en la clàusula novena. 
 
No formen part del pressupost subvencionable, atesa la naturalesa del crèdit pressupostari referit en la 
clàusula tercera, tot i que formin part del pressupost del projecte, les inversions i obres, la compra 
d'equipaments o de qualsevol altre bé inventariable de naturalesa similar. 
 

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

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

mercat. 
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- 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: 
 

- Quan el import de la despesa subvencionable superi les quantitats establertes en la Llei 
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic per al contracte menor, el 
beneficiari ha de demanar, com a mínim, 3 ofertes a diferents proveïdors, abans de 
contreure el compromís per a l’obra per fer l’obra, prestar el servei o lliurar el bé, llevat 
que per les especials característiques no hi hagi en el mercat un número suficient 
d’entitats o empreses que ho puguin efectuar, o llevat que la despesa ja s’hagués realitzat 
amb anterioritat a la subvenció. L’elecció d’una de les ofertes, que s’han de presentar amb 
la justificació de la subvenció, s’ha de realitzar en virtut de criteris d’eficiència i 
economia, en cas contrari,  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. 

 
Quan el document justificatiu de la despesa s’hagi emès a través de mitjans telemàtics, l’entitat 
beneficiària hi ha d’adjuntar una declaració responsable sobre el fet que l’import total justificat o, si 
escau, la part imputada a la subvenció no s’ha fet servir ni es farà servir per justificar altres 
subvencions. 
 

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

 

La instrucció correspon a la Secretaria Tècnica de la Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports, que 
du a terme tots els actes de tràmit necessaris per vetllar pel compliment dels requisits de la subvenció, a 
més d’exercir les facultats previstes en l'article 16 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, que 
aprova el text refós de la Llei de subvencions; en l’article 24 i concordants de la Llei 38/2003, general 
de subvencions, i les que s'esmenten en aquest conveni. L'òrgan instructor, una vegada que s’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 així com de les propostes realitzades per  la Secretaria Tècnica.  

 
El Ple del Consell de Mallorca és l’òrgan que acorda la concessió de la subvenció i l’aprovació del 
conveni. El vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports dicta la resolució de reconeixement de 
l’obligació i, finalment, la consellera executiva del Departament d’Hisenda i Funció Pública ordena 
l’abonament de l’obligació reconeguda, és a dir, el pagament de la subvenció. 
 
El termini màxim de resolució d'aquest procediment és de 3 mesos, comptadors a partir del dia d’entrada 
en el registre general de la sol·licitud de subvenció del beneficiari. 
 
6è. Beneficiaris. 
Els beneficiaris han de complir les obligacions establertes en les disposicions normatives que hi són 
aplicables: les de l’article 14 de la Llei 38/2003, general de subvencions; les de l’article 11 del Decret 
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legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, que aprova el text refós de la Llei de subvencions, i les de 
l’article 10 del Reglament de subvencions i ajudes econòmiques del Consell de Mallorca, aprovat pel 
Ple del Consell de Mallorca de 26 de juliol de 2001 (BOIB núm. 132 de 3/11/01); les recollides en 
aquestes clàusules i, la resta que hi siguin aplicables.   
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

c) L’entitat beneficiària, d'acord amb els articles 38.7 del Decret legislatiu 2/2005 i 29.7 de la 
Llei 38/2003, no pot concertar l'execució total o parcial de les activitats subvencionades amb: 

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

objecte de contractació. 
3. Intermediaris o assessors els honoraris dels quals es defineixin com un percentatge de cost 

total de l'operació, llevat que el pagament estigui justificat amb referència al valor de 
mercat del treball efectuat o dels serveis prestats. 

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

 
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 recollit en l’apartat 4 de la lletra c), sempre que es faci d’acord amb aquests termes: 

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

 
 
8è. Modificació del projecte subvencionat 
Quan l’entitat beneficiària, per causa de força major o per causes imprevisibles i alienes a la seva 
voluntat, hagi d’introduir modificacions en el projecte  que no afecten els aspectes essencials del 
projecte i, consegüentment, no n’alteren la naturalesa ni les finalitats i no el desvirtuen, és suficient que 
l’entitat beneficiària els comuniqui al més aviat possible o, en tot cas, a l’hora de justificar la 
subvenció.  

9è. Justificació i pagament de la subvenció 

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

L’entitat beneficiària ha d’acreditar, abans de rebre el pagament de la subvenció, que està al corrent en 
el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social davant l’Administració de 
l’Estat, i de les obligacions tributàries amb el Consell de Mallorca.  
Pel que fa a les obligacions tributàries amb el Consell de Mallorca, ho acredita d’ofici la Tresoreria de 
la institució insular.   
 
Documentació justificativa: La justificació de la realització del projecte cultural subvencionat, de 
l’execució del seu pressupost i de la consecució dels objectius que la concessió de la subvenció, si 
escau, determini, s'ha de dur a terme d’acord amb els articles 72 i 73 del Reial decret 887/2006, de 21 
de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la Llei 38/2003 general de subvencions (BOE núm.176, de 
25/7/2006), a través d'un compte justificatiu que està integrat per la memòria tècnica i econòmica 
següent:   
 
A) MEMÒRIA TÈCNICA 
 
És la documentació amb la qual el beneficiari demostra que ha fet el projecte cultural subvencionat, tal 
com el va presentar inicialment o amb la introducció dels canvis que, prèviament, ha comunicat al 
departament. 

Així, la memòria està integrada per la documentació següent: 

�  Memòria explicativa de l'activitat realitzada: comentari i avaluació dels resultats obtinguts 
i de tots aquells aspectes que siguin rellevants.  Si no s’ha executat la totalitat del projecte per 
causes alienes o de força major, la memòria n’ha d’exposar les causes i ha d’explicar la resta 
del projecte realitzat 

� Un exemplar, si escau, de la publicitat escrita i gràfica relativa a l’activitat 
subvencionada, en què hi ha de constar el patrocini de la Vicepresidència de Cultura, 
Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca, amb el logotip de la institució. 

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

projecte cultural. 
 

B) MEMÒRIA ECONÒMICA: 

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

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 de les despeses, fent constar que les despeses relacionades corresponen sense cap dubte a 
la naturalesa del projecte cultural 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 data de pagament de la factura, 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 
a la clàusula 12. 

 

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

 
� Les factures originals o d’altres documents amb valor probatori equivalent amb 

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

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

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

 
Nota: Els justificants de les despeses del projecte s’han de presentar de forma ordenada, és a dir, 

s’han d’agrupar en el mateix ordre establert en la relació de despeses que s’adjunta a  l’annex 1. 

� L’acreditació de l’abonament de la despesa del projecte s’ha de dur a terme a través de 
la documentació que tot seguit s’indica, depenent dels mitjans de pagament que s’utilitzin: 

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

l’abonament del justificant. 
 

(En el cas que el pagament es faci en divises, l’entitat beneficiària ha d’aportar l’equivalència del canvi 
oficial en euros que correspongui a la data del document justificatiu de la despesa). 
 
Limitació:  No s’admeten els pagaments en metàl·lic. 
 
No obstant això, i només per a la subvenció d’enguany, s’admet el pagament en efectiu de factures o 
altres documents justificatius que no tinguin un import superior a 100 € (IVA inclòs), sempre que el 
pagament s’hagués efectuat abans de la data d’aquest conveni. En aquest sentit, el justificant ha de 
portar la llegenda “pagat” o “rebut” amb la signatura o el segell de l’emissor del justificant. 

 



 14

� Una declaració responsable de l’entitat beneficiària que acrediti que no recupera ni 
compensa l’IVA (art. 31.8 de la Llei 38/2003).(Annex 1) 

 
� Les 3 ofertes de diferents proveïdors o, en el seu cas, una memòria justificativa sobre 

l’oferta seleccionada, si es compleixen els requisits de la clàusula quarta. 
 
� La documentació relativa a la subcontractació que s’hagi de presentar d’acord amb allò 

establert a la clàusula setena del conveni  
 
� Qualsevol altra documentació que li sigui requerida als efectes de comprovar la 

justificació econòmica del projecte cultural. 

Termini de presentació: L’entitat beneficiària ha de presentar la documentació justificativa, recollida en 
aquesta clàusula, al més aviat possible, i, en tot cas, ha de presentar la documentació justificativa en el 
termini dels 10 dies posteriors al de la signatura d’aquest conveni en qualsevol terminal del registre 
general del Consell (Centre Cultural de la Misericòrdia: plaça de l’Hospital, 4; seu del Consell: Palau 
Reial, 1; Llar de la Joventut: General Riera, 111 i Llar de la Infància: General Riera, 113 -Palma-), així 
com en els llocs establerts en l'apartat 4 de l'article 38 de la Llei 30/1992 de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999. 

 
Si la sol·licitud s’envia per correu, s’ha de presentar a Correus amb el sobre obert perquè la segellin o, 
en tot cas, perquè segellin el sobre mateix, a fi d’acreditar que s’ha enviat dins el termini esmentat en el 
paràgraf anterior. No obstant això, si aquesta documentació no entra en el Registre General dins els 10 
dies naturals següents a l’acabament del termini de presentació de la documentació justificativa, no 
s’ha d’admetre en cap cas 
 
10è. Pagament fraccionat i bestreta.   
L’entitat beneficiària, sense perjudici d’allò establert a la clàusula anterior, pot sol·licitar una bestreta 
de  la subvenció així com l’abonament de pagaments fraccionats: 

 

a) Pagaments fraccionats: A mesura que es vagi executant el projecte cultural subvencionat, si 
escau, el beneficiari pot demanar l’abonament de pagaments a compte de la subvenció que 
corresponguin al ritme d’execució del projecte i per un import corresponent a la part proporcional 
de la subvenció justificada. (Art. 34.4 de la Llei 38/2003 general de subvencions, Art. 88.1 del Reial 
decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la Llei 38/2003 general de 
subvencions). 

Límit: L’entitat beneficiària pot sol·licitar l’abonament de pagaments fraccionats fins al 90% de 
l’import de la subvenció. En  el cas d’haver rebut una bestreta de la subvenció, aquesta també computa 
a l’efecte del percentatge anterior.  
 

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

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

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

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

 

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

 

Límit: L’entitat beneficiària pot demanar una bestreta fins al 50% de l’import de la subvenció per la 
qual cosa ha de constituir les garanties que s’estableixen en el paràgraf següent. 
 
Garantia: L’entitat beneficiària ha de constituir una garantia mínima del 120% de l’import de la 
bestreta sol·licitada, mitjançant un aval bancari, davant la Tresoreria del Consell de Mallorca. 
 
No obstant això, d’acord amb les bases d’execució dels Pressuposts del Consell de Mallorca, la 
consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública pot atorgar, excepcionalment i sempre que les entitats 
beneficiàries siguin ajuntaments o entitats sense ànim de lucre, una bestreta de fins al 50% de l’import 
de la subvenció sense l’obligació de constituir l’aval bancari, amb l’informe favorable previ del centre 
gestor de la despesa. 

 

11è. Inspecció i comprovació.  

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

 

12è. Revocació i reintegrament de la subvenció 
Si l’entitat beneficiària incompleix les obligacions contemplades en les clàusules del conveni o en el 
Reglament de subvencions i ajudes econòmiques del Consell de Mallorca, o incorre en alguna de les 
causes de l’article 37 de la Llei 38/2003 i de l’article 44.1 del Decret legislatiu 2/2005, els òrgans 
competents del Consell revocaran la concessió de la subvenció.  En conseqüència, l’entitat beneficiària 
perdrà el dret a cobrar l’ajuda o, si ja l’ha cobrada, l’haurà de reintegrar, d’acord amb el que 
estableixen: l’article 40.1 de la Llei 38/2003, els articles 43 i 44 del Decret legislatiu 2/2005, l’article 
13.2 del Reglament esmentat. 
 
De la mateixa manera, si l’entitat beneficiària obté ajudes, subvencions o altres recursos que no hagi 
comunicat, o altera les condicions o aspectes rellevants del projecte que s’hagin pogut tenir en compte 
per concedir l’ajuda, aquesta serà revocada i l’entitat no la cobrarà o haurà de reintegrar-la, d’acord 
amb els preceptes esmentats abans. 
 
No obstant això, si l’entitat beneficiària ha complert de forma significativa amb les seves obligacions, 
si de la documentació justificativa presentada es dedueix que ha tingut voluntat de compliment, es farà 
una revocació parcial de la concessió de la subvenció i, consegüentment, perdrà el dret a cobrar-la 
íntegrament, d’acord amb l’aplicació dels criteris de gradació següents: 
 

1. En el cas d’execució parcial del projecte, que ha de suposar, almenys, fer el 50 % de les seves 
activitats o del seu pressupost (quan només estigui integrat per una activitat), l’import de la 
revocació parcial ha de ser el resultat d’aplicar a l’import inicial de la subvenció el percentatge 
que representa la part del pressupost inicial no executada en relació al pressupost inicial. 

 
2.  En el cas que l’entitat beneficiària hagi executat íntegrament el projecte cultural, però la 

justificació presentada fos inadequada, perquè no s’ajusta als requisits establerts en les clàusules 
del convenir o insuficient, perquè no s’ha executat la totalitat del pressupost, l’import de la 
revocació parcial, ha de ser:  

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

que representa la part de l’import del pressupost inicial no justificada adequadament en relació 
amb el 90 % del pressupost inicial. 
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- En el segon supòsit, el resultat d’aplicar a l’import inicial de la subvenció el percentatge 
que representa la part del pressupost inicial no justificada en relació amb el 90 % del pressupost 
inicial.  

 
Ara bé, si la desviació produïda entre el pressupost inicial i el pressupost d’execució 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 del 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. 

 
13è. Sancions 
L'incompliment d'aquestes clàusules i de la resta de la normativa vigent en matèria de subvencions està 
sotmès al règim d'infraccions i sancions del títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, i a la resta de la normativa que hi sigui d'aplicació. 
 
14è . Control financer 
El beneficiari s’ha de sotmetre a les actuacions de comprovació i control financer tant del Consell de 
Mallorca com de la Sindicatura de Comptes o de la resta d’organismes que estableixi l’ordenament 
jurídic. 

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

 
15è. Règim jurídic 

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

16è. Vigència 

La vigència d’aquest conveni finalitza 31 de desembre de 2012 
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Nota: D’acord amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades 
de caràcter personal, us informam que: 
 
1. Les dades s'incorporaran en un fitxer de dades personals, inscrit en l'Agència Espanyola de Protecció 
de Dades, del qual és responsable el Consell de Mallorca. Aquest fitxer serveix per registrar i arxivar 
tots els convenis subscrits pels diferents departaments del Consell de Mallorca. 
 
2. Cessions previstes de les dades: no se'n preveuen. 
 
3. L'òrgan administratiu davant del qual podeu exercitar, si escau, els drets d'accés, rectificació, 
cancel·lació, oposició i els altres que reconegui la Llei orgànica 15/1999, és la Secretaria General del 
Consell de Mallorca, carrer Palau Reial núm. 1, 07001 Palma. 
 

ANNEX I 

DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE LA REALITZACIÓ DEL PROJECTE CULTURAL  
SUBVENCIONAT I DEL SEU PRESSUPOST 
 
___________________________________________, com a representant de l’entitat  
_______________________________________________,amb el NIF ___________ 
_________, en relació a la subvenció concedida pel Departament de Vicepresidència de Cultura, Patrimoni 
i Esports del Consell de Mallorca  per dur a terme el projecte 
_____________________________________________________________________________________ 
. 
Declar sota la meva responsabilitat : 

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

 
2.- Que la relació de despeses i d'ingressos que integren el pressupost executat del projecte assenyalat 
ha estat la que s'hi adjunta. 
 
Nota: 1. La relació de despeses, que s'ha d'estructurar d'acord amb les partides del pressupost presentat, 
ha d'indicar les següents dades de les factures o documents acreditatius: la denominació del proveïdor i 
el seu CIF, el número, l’import, la data d'emissió i la de pagament, i el concepte de la factura o del 
document similar; la  relació d'ingressos ha d'assenyalar les ajudes, les subvencions, els ingressos o els 
fons propis que han finançat el projecte subvencionat, indicant-ne l'import i la procedència; 2. Aquesta 
relació de despeses i ingressos ha d’anar signada pel beneficiari. 
 
3. Que les despeses relacionades corresponen sense cap dubte a la naturalesa del projecte cultural 
subvencionat per un import de ..........................  €  i que no tenen un valor superior al de mercat. 

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

___________________ de 2012. 

 

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

 

DEPARTAMENT D’URBANISME I TERRITORI 
 

PUNT 4. RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS DE L’ANY 
2011, DE L’AGÈNCIA DE PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA 
I TERRITORIAL DE MALLORCA. 

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

1.-La factura que es presenta a reconeixement extrajudicial de crèdits correspon a l’exercici 2011. Es 
tracta de la factura emesa per l’arquitecte Sr. Llorenç Gili Flaquer, referida als treballs d’elaboració de 
la documentació complementària per a la culminació de les obres de demolició de dos habitatges, 
duites a terme a Deià, Can Simó, Polígon 3, parcel·les 21 i 99, que l’Agència va dur a terme prèvia 
encomana de gestió efectuada per l’Ajuntament de Deià. 
 
2.- Atès l’informe jurídic de data 23 d’abril de 2012 i l’informe d’Intervenció General (núm. ref. REC 
79/12) de data 3 de setembre de 2012, que figuren a l’expedient. 
 
3.-D’acord amb l’article 60.2 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, correspondrà al Ple el 
reconeixement extrajudicial de crèdits, expedient que, amb caràcter previ, haurà de dictaminar la 
comissió informativa corresponent. 
 
4.-Segons la disposició addicional 19 del Reial-Decret Legislatiu 3/2011, que aprova el Text Refós de 
la Llei de Contractes del Sector Públic, “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, s’exigirà d’acord al 
disposat al Títol X de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, i al 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. 
La infracció o aplicació indeguda dels preceptes continguts en la present llei per part del personal al 
servei de les Administracions Públiques, quan hi hagi almenys negligència greu, constituirà falta molt 
greu, la responsabilitat disciplinària de la qual s’exigirà conforme a la normativa específica en la 
matèria.” 
 
5.- Es tracta de serveis prestats a l’Agència en què procedeix la seva aprovació per tal d’evitar-ne 
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 al cobrament dels seus crèdits. 
 
6.-D’acord amb l’article 19.1.j) dels Estatuts de l’Agència correspon al Director gerent ordenar el 
pagament de les obligacions de l’Agència. 
 
Atès l’anterior es proposa al Ple d’adopció del següent acord: 
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“1.- Aprovar el reconeixement extrajudicial dels crèdits per l’import de DOS MIL NOU-CENTS 
VUITANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS (2.958’40 €). que es detall a la relació 
adjunta. 
 
 CODI RELACIÓ CENTRE IMPORT RC 
1 F/2011/1 APLUTM 2.985’40 220120000042 
TOTAL 2.985’40 2.985’40 
 
2.-Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions de la factura inclosa a la relació F/2010/1 adjunta, 
per import total de DOS MIL NOU-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA 
CÈNTIMS (2.958’40 €), dels quals DOS MIL CINC-CENTS TRENTA EUROS (2.530 €) corresponen 
a la base imposable i QUATRE-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA 
CÈNTIMS (455’40 €) corresponen a l’IVA, contreta per l’Agència de protecció de la legalitat 
urbanística i territorial de Mallorca, amb el Sr. Llorenç Gili Flaquer, amb NIF 41.354.563-B, atesa 
l’existència de crèdit adequat i suficient al pressupost de l’exercici 2012 de l’Agència de protecció de la 
legalitat urbanística, a l’aplicació pressupostària 04.15190.22712. 
 
3.-Proposar al Director gerent de l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de 
Mallorca l’ordenació del pagament.” 

 

El Sr. FONT (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca) fa constar que, tal i com ja 
va dir a la Comissió Informativa, aquest reconeixement extrajudicial de crèdit 
correspon a una factura complementària d’un contracte menor subscrit amb el gabinet 
d’arquitectes que va redactar el projecte de demolició de les cases de Llucalcari. 

El dubte que se li planteja és si aquesta factura no sobrepassa la quantia de 18.000€ 
que és la màxima que pot tenir un contracte menor i, per tant, li agradaria que la 
Intervenció General ho aclarís. 

La Sra. MONTEJO (interventora general) explica que, en aquest cas, la factura està 
girada al Consell de Mallorca i no a l’Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística 
i Territorial de Mallorca atès que es tracta d’unes actuacions preparatòries anteriors a 
la demolició i que no se superen, en cap cas, els 18.000€. 

El Sr. FONT li agraeix l’aclariment. 

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 5. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE QUART I LA 
DISPOSICIÓ FINAL DE L'ORDENANÇA FISCAL DE LA TAXA PER 
SERVEIS D'INSPECCIÓ TÈCNICA DE VEHICLES  PER A L’ANY 2013. 

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

Vist l’estudi de les taxes a aplicar al Servei d’Inspecció Tècnica de Vehicles durant l’any 2013, 
justificatiu de l’increment dels imports per actualització amb l’IPC, de data 4 d’octubre de 2012, emès 
pel cap del Servei d’Inspecció Tècnica de Vehicles.  
 
Atès l’informe de la TAG cap del Servei Administratiu de la Seretaria Tècnica d’Urbanisme i Territori, 
amb el vist i conforme de la Secretaria General del Consell de Mallorca de data 18 d’octubre de 2012. 
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Vist l’informe favorable d'Intervenció General de Consell de Mallorca.  
 
Per tot això, el conseller executiu del Departament d’Urbanisme i Territori, sotmet a consideració de la 
Comissió Informativa General i de comptes, fent ús de les atribucions que li confereix el Decret 
d’Organització del Consell de Mallorca de 15 de juliol de 2011 (corregit per Decret de dia 19 de juliol, 
BOIB núm. 111, de 21/07/2011), eleva al Ple del Consell de Mallorca la següent 
 
PROPOSTA D’ACORD 
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’article quart i la disposició final de l'Ordenança 
reguladora de la taxa per serveis d'inspecció tècnica de vehicles en els termes que es contenen en el text 
annex.  
 
Segon.- De conformitat amb allò que disposa l'article 17.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel que s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, el present Acord 
provisional, i també el referit text annex, s'exposaran al públic en el tauler d'anuncis d'aquest Consell de 
Mallorca durant el termini de trenta dies hàbils, a fi que els interessats puguin examinar l'expedient i 
presentar les reclamacions que estimin oportunes.  
 
Tercer.- Aquesta exposició al públic s'anunciarà en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, i també en un 
diari dels de major difusió de la Comunitat Autònoma i el seu termini serà comptador a partir de 
l'endemà del dia de la publicació d’aquest acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. 
Quart.- Aquest Acord aprovatori serà considerat com a definitiu si no es produeixen reclamacions en 
contra durant el termini d'exposició pública, segons el que disposa l'article 17.3 del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals. 
 

 

TEXT ANNEX 

 

MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE QUART I LA DISPOSICIÓ FINAL DE L’ORDENANÇA 
FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER SERVEIS D'INSPECCIÓ TÈCNICA DE 
VEHICLES, PER A L’ANY 2013. 
 

Art. 4rt.- TARIFA. 

 

La taxa s'exigirà d'acord amb les següents tarifes: 

 

SERVEIS COST UNITARI (€) 
1 Inspecció periòdica vehicles pesants 35,60 € 

2 Inspecció periòdica vehicles lleugers 28,47 € 

3 Inspecció periòdica quadricicles, quads i turismes 21,45 € 

4 Inspecció periòdica vehicles de 2 i 3 rodes 12,88 € 

5 Inspecció emissió gasos vehicles pesants diesel 34,78 € 

6 Inspecció emissió gasos vehicles lleugers i turismes diesel 17,53 € 

7 Inspecció emissió de gasos vehicles amb catalitzador 5,02 € 

8 Inspecció vehicles accidentats amb inspecció periòdica inclosa 122,75 € 

9 Suplement per inspecció a l'Estació mòbil 15,42 € 

10 Desplaçament [p = 53,71€ + (n-1) * 5,38€] variable segons n* 

11 Pesatge 3,75 € 

12 Segones inspeccions pesants 10,68 € 

13 Segones inspeccions lleugers 8,54 € 

14 Segones inspeccions turismes 6,44 € 

15 Segones inspeccions motocicletes 3,86 € 

16 Segona inspecció emissió gasos vehicles pesants diesel 10,43 € 

17 Segona inspecció emissió gasos vehicles lleugers i turismes diesel 5,26 € 
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SERVEIS COST UNITARI (€) 
18 Emissió de duplicat de fulla d'inspecció periòdica i/o adhesiu 4,29 € 

19 Inspecció periòdica tractors agrícoles 21,43 € 

20 Inspecció periòdica remolcs agrícoles 12,88 € 

21 Inspecció prèvia a matriculació vehicles de trànsit comunitari o d'importació 124,45 € 

22 
Inspecció prèvia a matriculació vehicles exempts d'homologació i vehicles 

històrics 
100,85 € 

23 
Inspecció prèvia matriculació vehicles espanyols o importats per representant 

oficial i per canvi de matricula espanyola 
43,58 € 

24 Reformes d'importància amb projecte 26,69 € 

25 Reformes d'importància sense projecte 13,34 € 

26 Duplicats de Targeta d'ITV 8,82 € 

27 Verificació i precintatge d'aparells taxímetres 13,95 € 

28 Inspecció específica vehicles transport escolar i de menors 22,28 € 

29 Anotació Targeta d'ITV 6,24 € 

30 Carpeta i impresos 1,23 € 

31 Emissió certificat sense inspecció prèvia 4,42 € 

32 Emissió certificat amb inspecció prèvia 13,34 € 

33 
Desplaçament per inspecció de vehicles agrícoles amb un import màxim de 

7,79 € [P = 53,71€ + (n-1) * 5,38€] 
variable segons n* 

34 Certificats ATP 44,55 € 

 * n= nombre de vehicles a inspeccionar en un mateix desplaçament. 

 

Suplement per a inspecció fora de l’horari de treball: el preu s’incrementarà en un 25% (sols es podran 
realitzar fora de l’horari de treball a petició de l’interessat). 
 
Per a la segona inspecció de comprovació de la correcció dels defectes observats a la inspecció 
periòdica amb resultat desfavorable, s’abonarà una taxa del 30% de la primera, sempre que el termini 
de presentació del vehicle no sigui superior a dos mesos; en aquest cas es procedirà a realitzar una 
inspecció completa al vehicle, abonant el 100% de la taxa corresponent. 
En el cas que el resultat de la inspecció sigui desfavorable, i que els defectes observats no obliguin a 
passar per la línia d’inspecció per comprovar la seva correcció, i no siguin més de 4 defectes greus, es 
concedirà un termini màxim de 7 dies hàbils per poder passar la segona inspecció sense abonar taxes. 
A les inspeccions periòdiques a tractors i remolcs agrícoles s’aplicarà la taxa de desplaçament [P = 
53,71€ + (n-1) * 5,38€], quan sigui necessari, limitant el seu import a 7,79€ com a màxim per vehicle. 
Les taxes caducaran a l’any de la data d’obertura dels expedients que les motiven. 
 
A aquestes tarifes s’hi afegirà l’IVA quan els serveis els presti el concessionari. 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
 
La present Ordenança, que va ser aprovada inicialment pel Consell de Mallorca, en sessió de dia  ***, 
entrarà en vigor el mateix dia que es publicarà al BOIB, serà d’aplicació a partir de dia 1 de gener de 
2013 i romandrà en vigor fins a la seva modificació o derogació expressa. 

 

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

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

“Honorable Sra. presidenta, honorables senyores i senyors consellers, la Unió 
d’Associacions de Mallorca, referent a aquest punt, exposa el següent: 
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Expressam la nostra total disconformitat amb l’incoherent, injust i antisocial 
increment dels imports per l’actualització de l’IPC en el Servei d’Inspecció Tècnica 
de Vehicles per a l’any 2013. 

És demencial, inadmissible i criticable al 100% que, amb la salvatge i 
apocalíptica crisi que patim els mallorquins (alguns mallorquins no només no 
tenen doblers per fer benzina als seus cotxes sinó que ni tan sols no tenen 
capacitat econòmica ni per poder pagar les seves hipoteques, ni per poder mal 
menjar ni subsistir), el Consell Insular de Mallorca, contra tota lògica, ens vol 
endossar una pujada de l’IPC en la ITV. Com vulgarment es diu: ‘a un ofegat, 
dóna-li aigua’. I els mallorquins, desgraciadament, ja fa bastant de temps –
massa– que les ones de la inhumana crisi capitalista ens han enterrat al mal 
viure, a passar-ho malament i a la desesperació. I, a més a més, ara per acabar 
de rematar el clau, ens donen una altra galtada tot augmentant la taxa de la ITV. 

El Consell Insular de Mallorca, com seria raonable, en lloc de donar facilitats als 
mallorquins per passar la ITV tot abaixant les taxes, incomprensiblement fa tot el 
contrari. I com que els mallorquins estan fins a la coroneta de tants d’imposts, doncs 
passen menys inspeccions de la ITV. Sí, és cert que s’exposen i s’arrisquen però la 
butxaca, actualment, no està per pagar imposts i més si aquests s’augmenten. 

Amb tanta pujada d’imposts (ara afegint l’IPC a la ITV), la societat mallorquina viu el 
pitjor procés de desmoralització col·lectiva almanco del darrer mig segle. Mai entre 
les generacions joves no s’havia respirat un ambient de desconfiança com l’actual cap 
als seus governants que, fins i tot, tenen la poca delicadesa de sancionar els 
mallorquins tot apujant la ITV. 

Les pujades d’imposts l’única cosa que fan és espitjar Mallorca cap a la misèria. I 
mai, des del poder, no s’havia transmès una sensació tan feridora d’incapacitat. Vivim 
un fenomen imparable de divorci entre la societat civil i el poder polític. Els que 
manen han perdut la noció de la realitat, han confós el teixit social amb una caserna. 
La deriva permanent! 

El Partit Popular, d’ençà que està al poder a les Illes Balears, sota la batuta del 
totpoderós José Ramón Bauzá, segons sembla no li importa el patiment de la població 
illenca a qui tritura amb imposts. El president del Govern de les Illes Balears, segons 
el nostre criteri, està ofegant el Consell Insular de Mallorca al qual només li dóna 
rossegons i miquetes econòmiques. Per tant, no tota la culpa recau en el Consell 
Insular, encara que sí la tengui de la pujada de la taxa de la ITV. 

Donem a Déu allò que és de Déu i al César allò que és del César. La presidenta del 
Consell Insular de Mallorca, en honor a la veritat, tampoc no pot fer miracles amb els 
menuts vergonyosos que rep del Consolat de la Mar malgrat que sigui del seu mateix 
color polític. Però cal posar el crit al cel, s’ha d’exigir més, Sra. Salom, a aquest 
Consolat que fa aigües pels quatre costats perquè sinó el Consell Insular de Mallorca, 
amb tan paupèrrims recursos econòmics, no tendrà raó de ser ni d’existir. 

Per acabar direm que els mallorquins, amb la pujada de la ITV, ens convertim en una 
espècie de peix de prémer. Segons sembla, l’única cosa que vol el PP és munyir i 
munyir allà on sigui (ITV inclosa) encara que deixin tota la societat civil mallorquina 
arruïnada enmig d’un solar. 
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Humorísticament, assenyalarem que al Partit Popular només li restarà anar a oferir el 
carnet “pepero” al Sant Crist de la Sang. I alerta que no el vulgui...” 

El Sr. ROVIRA (conseller executiu d’Urbanisme i Territori) indica que aquesta 
modificació de la taxa de la ITV és per tal d’aplicar-hi l’IPC que, per contracte, s’hi 
ha d’aplicar. 

El Sr. ALEMANY (PSOE) anuncia que el seu Grup s’hi abstendrà atès que, la darrera 
vegada que es varen dur aquesta taxa a Ple, el Partit Popular va plantejar una sèrie 
d’arguments en la línia que s’hauria de revisar aquest contracte i els va convèncer. 

Així doncs, creu que s’hauria de fer aquesta revisió atès que considera que hi ha 
marge suficient per fer-ho de forma voluntària perquè hi ha un estudi fet –del qual té 
coneixement l’empresa perquè li’n feren arribar una còpia– que diu que els beneficis 
que té l’empresa de la ITV són molt elevats i, per tant, hi ha marge per parlar que les 
revisions siguin no per l’IPC sinó pel costs reals del servei i, fins i tot, se’n podria 
eximir del pagament a qualque col·lectiu que està molt debilitat en la societat en 
aquests moments. 

Reitera l’existència d’un estudi que així ho revela tot i que reconeixen que hi ha un 
contracte que actualment diu que s’ha de revisar d’acord amb l’IPC però, no obstant 
això, hi ha motius per pensar que no seria molt complicat obtenir una modificació 
d’aquest contracte en benefici dels ciutadans. 

El Sr. ROVIRA li prega al Sr. Alemany que li faci arribar una còpia de l’estudi que ha 
esmentat o que li digui on el pot trobar atès que ningú no l’hi ha mostrat. 

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). 

 

DEPARTAMENT D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA 

PUNT 6. PROPOSTA D’ALTERACIÓ DE LA QUALIFICACIÓ JURÍDICA I 
DECLARACIÓ COM A PARCEL·LA SOBRANT D’UNA PART DE LA ZONA 
DE DOMINI PÚBLIC IDENTIFICADA COM A FINCA 82 SEGONS EL 
PARCEL·LARI D’EXPROPIACIÓ FET AMB MOTIU DE LES OBRES DE LA 
CARRETERA MA-1, EIX DE PONENT, SORTIDA COSTA D’EN BLANES ( 
CALVIÀ). 

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

ANTECEDENTS 
 
Per poder realitzar les obres de la carretera Ma-1, Eix de ponent, concretament la sortida Costa de’n 
Blanes (Calvià), es va procedir a l’expropiació de 172.639 m2 de la finca 82 segons el parcel·lari 
d’expropiació fet amb motiu de les obres de la carretera Ma-1, Eix de ponent, finca de propietat de 
Blanes Nouvilas SA que confronta amb la zona privada de l’Urbanització Costa den Blanes i la zona 
hotelera. 
 
A conseqüència de l’esmentat projecte de construcció de la carretera, queda una porció de 48,96 m2 
corresponent a una porció de terrreny confrontant amb el número 2 del c/ Santa Lavínia (cantonada 
amb Avinguda Tomàs Blanes Tolosa) al terme municipal de Calvià. Aquesta parcel·la limita al nord i al 
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est amb el núm. 2 del c/ Santa Lavínia, al sud amb la zona de domini públic de la sortida Costa de’n 
Blanes (Calvià) de la carretera Ma-1, Eix de ponent, i al oest amb l’Avinguda Tomàs Blanes Tolosa. 
 
En data 18 d’agost de 2011 el Servei d’Expropiacions de la Direcció Insular de Carreteres del Consell 
de Mallorca informà en relació a aquesta parcel·la que “segons l’article 54.2.b) no hi ha dret a reversió 

ja que fa més de 10 anys que aquests terrenys han estat afectats al domini públic”. 
 
En data 29 de novembre de 2011 el Servei d’Explotació i Conservació de la Direcció Insular de 
Carreteres del Consell de Mallorca informà en relació a aquesta parcel·la que ateses les seves 
característiques i extensió “no és de necessària destinació a un ús general o per l’explotació de la 

via”, per tant, no és susceptible de cap tipus d’us adequat per part del Consell de Mallorca. 
 
Vist que l’article 8 del Reial Decret 1372/1986, que regula el Reglament de Béns de les Entitats Locals, 
estableix el procediment per a l’alteració de la qualificació jurídica dels béns. 
 
Atès l’informe de la TAG del Departament d’Hisenda i Funció Pública del Consell de Mallorca de data 
23 d’abril de 2012, amb la Nota de Conformitat del secretari general del Consell de Mallorca de data 9  
de maig de 2012. 
 
Atès l’informe de la Intervenció General del Consell de Mallorca de data 10 d’agost de 2012 (núm. ref. 
73/12). 
 
La consellera executiva del Departament d’Hisenda i Funció Pública del Consell de Mallorca perquè, 
fent ús de les atribucions que li confereix el Decret d’Organització del Consell de Mallorca 15 de juliol 
de 2011 (BOIB núm. 111 de 21-07-2011) eleva al Plenari del Consell de Mallorca, previ dictamen de la 
Comissió Informativa, General i de Comptes, la següent proposta d’ 
 
ACORD 
 
1.- Aprovar l’alteració de la qualificació jurídica consistent en la desafectació del domini públic i 
declaració com parcel·la sobrant, per tant bé patrimonial, d’una porció de terreny de 48,96 m2 
confrontant amb el número 2 del c/ Santa Lavínia (cantonada amb Avinguda Tomàs Blanes Tolosa) al 
terme municipal de Calvià. Aquesta parcel·la limita al nord i al est amb el núm. 2 del c/ Santa Lavínia, 
al sud amb la zona de domini públic de la sortida Costa de’n Blanes (Calvià) de la carretera Ma-1, Eix 
de ponent, i al oest amb l’Avinguda Tomàs Blanes Tolosa (s’adjunta plànol). 
 
2.- Sotmetre a informació pública el present acord provisional, durant un termini d’un mes, mitjançant 
el corresponent anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, a l’objecte de que es presentin les 
al·legacions que s’estimin pertinents. 
 
3.- Quan hagi transcorregut el termini d’informació pública sense que s’hagin presentat al·legacions, o, 
en el seu cas, es resolguin les al·legacions presentades l’acord provisional s’entendrà definitiu. 
 
4.- Notificar aquesta resolució als interessats. 

 

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). 

 

DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT 

PUNT 7. PROPOSTA D'ACORD D’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL 
REGLAMENT SOBRE ELS USOS DE L’EMBARCACIÓ “BALEAR”. 
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Es dóna compte de la següent propostade la consellera executiva del Departament de 
Medi Ambient que diu: 

Atès que el Ple del Consell de Mallorca en sessió de dia 10 de maig de 2012 va adoptar l’acord 
d’aprovar inicialment el Reglament sobre els usos de l’embarcació “Balear”. 

 

Vist l’informe del Servei de Patrimoni Històric, emès per la TAG cap de la secció jurídica i 
administrativa el 30 d’abril de 2012, on s’informa favorablement el contingut del reglament amb una 
prescripció: al llarg de l’articulat s’ha de fer referència a que s’ha de tenir en compte, en aquells casos 

que li sigui d’aplicació, el contingut de la Llei 12/98, de 21 de desembre del Patrimoni Històric de les 

Illes Balears. (L’embarcació “Balear” va ser declarada Bé d’Interès Cultural segons acord del Ple del 
Consell de Mallorca en sessió de dia 6 d’abril de 1998 -BOCAIB núm. 75, de 9 de juny de 1998- amb 
identificació R-I-51-10163). 
 
Atès que l’expedient ha estat sotmès a informació publica mitjançant la inserció dels corresponents 
anuncis al tauler d’edictes del Consell de Mallorca (consta a l’expedient diligència de dia 26 de juny de 
2012 on així es fa constar) i en el BOIB núm. 76, de 29 de maig de 2012, sense que es presentessin 
al·legacions, suggerències ni reclamacions, (tal i com fa constar el Secretari General per Suplència del 
Consell de Mallorca en data 5 de juliol de 2012).  
 
Atès que es va donar audiència a Capitania Marítima de Palma de Mallorca i a l’Autoritat Portuària de 
les Illes Balears al considerar que es tracten d’entitats que guarden relació amb la matèria objecte de 
regulació, si bé, aquestes entitats no varen realitzar cap mena d’observació, al·legació o consideració al 
reglament tal i com consta a la diligència de dia 20 de juny de 2012 que obra a l’expedient. 
 
Atès que no es va donar audiència a cap de les associacions inscrites en el Registre d’entitats de 
participació Ciutadana del Consell de Mallorca atès que, tal i com consta a la diligència de dia 25 de 
maig que obra a l’expedient, cap d’elles guarda relació directa amb l’objecte del Reglament sobre els 
usos de l’embarcació “Balear”.  
 
Vist l’informe jurídic de dia 27 de juny de 2012 on es considera que no és procedent la petició del 
dictamen al Consell Econòmic i Social de les Illes Balears. 
 
Vist l’informe d’impacte de gènere emès per l’Institut Balear de la Dona el 10 d’agost de 2012 relatiu 
al Reglament sobre els usos de l’embarcació “Balear”. 
 
Atès que la Comissió Insular de Patrimoni Històric de Mallorca en sessió de dia 18 de setembre de 
2012 va acordar informar favorablement el Reglament d’usos de l’embarcació “Balear”, tal i com 
consta al trasllat de l’acord presentat el 21 del mateix mes. 
 
Vist l’informe emès pel Servei jurídic de la secretaria tècnica de Medi Ambient el 25 de setembre de 
2012. 
 

Vist l’esborrany del  reglament sobre els usos de l’embarcació “Balear” que s’adjunta com annex. 
 
Per tot el que s'ha exposat, la Consellera Executiva del Departament de Medi Ambient eleva al Ple la 
següent proposta d' 
 
ACORD 
 
1.- Aprovar definitivament el Reglament sobre els usos de l’embarcació “Balear” que s’incorpora con 
annex a la present proposta.  
 
2.- Ordenar la publicació íntegra del text del reglament en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i 
comunicar-ho al Servei de Patrimoni Històric del departament de Cultura i Patrimoni del Consell de 
Mallorca.. 
 
REGLAMENT SOBRE ELS USOS DE L’EMBARCACIÓ “BALEAR” 
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El Consell de Mallorca és propietari de l’embarcació tradicional “Balear”, destinada a facilitar la 
realització d’activitats d’educació ambiental i de formació en el camp del patrimoni flotant i marítim i 
del medi marí. 

 
La “Balear” és una embarcació tradicional de fusta del tipus llaüt construïda l’any 1924 i declarada Bé 
d’Interès Cultural l’any 1998, amb la categoria de monument, pel Consell de Mallorca. L’embarcació 
va ser convenientment restaurada pel Taller de Mestres d’Aixa d’aquesta institució. 

 
El Departament de Medi Ambient del Consell de Mallorca, de conformitat amb l’article setè, del 
Decret d’organització de data 15 de juliol de 2011 (BOIB núm. 111, de 21-07-2011), modificat per 
Decret de 10 d’octubre de 2011 (BOIB núm. 159, de 22-10-2011)  té entre d’altres atribucions, 
planificar i executar programes d’educació ambiental i voluntariat ambiental. D’acord amb aquest 
Decret, l’embarcació “Balear” és un servei adscrit al Departament de Medi Ambient. 
 
Amb l’objectiu de garantir un ús correcte i adequat de la “Balear”, per part de les persones que hi 
naveguin, es considera necessari regular-ne les normes i  condicions, les quals, juntament amb la 
normativa sectorial relativa a la navegació que li pugui ser d’aplicació, queden reflectides en el següent 
articulat: 

Article 1. Objecte 
 
Les presents normes regiran el funcionament de les sortides de navegació autoritzades d’acord amb el 
present reglament, amb la “Balear” i estan destinades a proporcionar-ne un bon ús i garantir-ne la 
seguretat. 
Als efectes d’aquest Reglament s’entén per sortida de navegació autoritzada la que s’efectua des del 
punt d’amarrament fins a la tornada a port, amb una durada màxima de 2 hores, i, amb caràcter 
habitual, entre les 9 i les 14 hores del matí, de dilluns a divendres. 
 
Amb caràcter excepcional, es podran autoritzar sortides de navegació fora de la jornada habitual. 
 
Article 2. Definició i finalitat 
 
La “Balear” és una embarcació tipus llaüt mallorquí de fusta destinada a: 

 
• Promoure el coneixement del patrimoni flotant i marítim a vela llatina. 
• Donar a conèixer la navegació a vela tradicional. 
• Afavorir la formació, l’educació i la investigació en el camp de la conservació i millora del 

patrimoni flotant i marítim i del medi marí.  
 
Article 3. Persones que naveguen amb la “Balear”. 
 

Són persones que naveguen amb la “Balear” aquelles que previa sol·licitut presentada mitjançant el 
corresponent procediment previst a l’article 7 del present Reglament, siguin degudament autoritzades i 
acreditin el pagament del preu públic corresponent. 

 
En l’actualitat l’embarcació està despatxada per un màxim de 12 persones inclosos els 3 tripulants, per 
tant el nombre màxim de passatgers sol potser, simultàniament, de 9 persones com a màxim. 

 
El menors d’edat, hauran d’anar acompanyats per un adult que se’n responsabilitzi durant la sortida de 
navegació. 
 
En el cas de persones amb dificultats de mobilitat o discapacitat s’haurà de comunicar aquesta 
circumstància a l’hora de fer la reserva per fer la sortida de navegació i consultar amb la tripulació les 
possibilitats que hi ha de solucionar les  possibles limitacions, en aquest cas les persones amb mobilitat 
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reduïda o discapacitat hauran d’anar acompanyats d’una persona adulta que se’n farà responsable 
durant la sortida. 
 
Article 4. Tripulació de la “Balear” 
 
4.1 Patró: 
 
El patró és la persona designada pel Consell de Mallorca com a màxim responsable de la “Balear”, és 
el responsable de la seguretat de les persones que naveguin amb l’embarcació, per tant és la persona 
que pren les decisions sobre si és pot sortir a la mar i en quines condicions es por fer la navegació així 
com decidir-ne el recorregut i durada. 
 
Són funcions del patró: 

• El comandament de l’embarcació. 
• Vetllar per la resta de tripulació de l’embarcació. 
• Vetllar pel compliment del present reglament. 
• Tenir cura del bon estat, funcionament i conservació de l’embarcació i del seu equipament. 
• Fer respectar l’ordre necessari per l’interès general, podent adoptar les mesures necessàries 

que considerin oportunes sense perjudici de les eventuals reclamacions posteriors, donant 
compte a l’autoritat competent. 

• Qualsevol altra funció que li sigui atribuïble, segons la normativa sectorial vigent, i/o li sigui 
encomanada pel Departament de Medi Ambient del Consell de Mallorca. 

 
4.2 Mariners: 
 
Les seves funcions són l’assistència al patró en tot allò que aquest els hi  encomani, en el marc del 
present reglament, especialment pel que fa al comandament i maneig de l’embarcació i de la seguretat 
de les persones que hi naveguin. 
 
Article 5. Normes 
 
Al ser la “Balear” una embarcació d’ús públic, les persones que hi naveguin  tindran les següents 
obligacions: 
 

a) Atendre les indicacions que formuli el patró en tot moment i els mariners de 
l’embarcació, així com també les que resultin de cartells i avisos col·locats a la vista. 

b) Observar un comportament correcte i respectuós amb la resta de persones que naveguin i 
amb la tripulació.  

c) A l’embarcació situar-se i asseure de manera que no obstaculitzin o dificultin l'entrada o 
sortida d'altres persones i/o les maniobres de la tripulació. 

d) Evitar qualsevol acció que pugui implicar deteriorament o maltractament de l’embarcació. 
e) Subjectar-se correctament a elements fixos durant la navegació. 
f) Emprar sabates esportives que no lleneguin i que no siguin de sola negra per tal de no 

embrutar la coberta. 
g) A l’hivern portar roba d’abric i un impermeable per protegir-se del fred, vent i pluja. 
h) A l’estiu portar capell i crema solar per a protegir-se del sol. 
i) Comunicar al patró o mariners qualsevol desperfecte ocasionat o observat. 
j) Fer-se càrrec dels possibles desperfectes ocasionats per una mala utilització de les 

instal·lacions, excepte quan siguin causats per força major. 
k) Abonar, si s’escau, el corresponent preu públic aprovat pel Consell de Mallorca. 

 
Queda expressament prohibit: 
 

a) Encendre foc o fumar a bord. 
b) Pujar a bord cap casta d’animals (excepte cans pigall).  
c) Accedir a l’embarcació amb calçar inadequat. 
d) El funcionament d’aparells de música i similars que puguin molestar a les persones. 
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e) Pujar a bord begudes alcohòliques. 
f) Pujar a bord amb sabates de tacó. 
g) Distreure al patró o mariners durant la navegació de l’embarcació. 
h) Pujar a l’embarcació per una altre lloc que l’assenyalat. 
i) Manipular els mecanismes de funcionament de l’embarcació, previstos per a ser utilitzats pel 

personal. 
j) Efectuar accions que per la seva naturalesa puguin pertorbar a la resta de persones i alterar 

l’ordre públic. 
k) Introduir objectes o materials que puguin ser perillosos o molestos per als altres usuaris. 
l) Llençar objectes o residus per la borda.  
m) Desatendre les instruccions que sobre la navegació donin el patró o els mariners. 
n) En general, qualsevol comportament que impliqui perill per a la pròpia integritat física o la de 

les altres persones que es pugui considerar molest o ofensiu per a aquests o per a la tripulació 
de l’embarcació o que pugui malmetre l’embarcació o el medi marí. 

 
El patró podrà prohibir l’accés a l’embarcació o ordenar-ne el desembarcament a les persones que 
incompleixin les obligacions anteriors. 
 

Article 6. Prioritats 

 
Per a les sortides de navegació amb la “Balear”, s’estableix el següent règim de prioritats: 
 

• En primer lloc, els centres escolars. 
• En segon lloc, les institucions i associacions que pugin acreditar la seva relació amb activitats 

d’educació, formació o investigació dins el camp del patrimoni flotant, la navegació, i la mar 
en general. 

• En tercer lloc, altres institucions i associacions legalment constituïdes. 
• En quart lloc, els particulars. 
 

En qualsevol cas, tindran prioritat per sortir a navegar amb l’embarcació els components dels equips 
d’emergència i dels cossos de seguretat en desenvolupament de les missions respectives. 
 
Article 7. Sol·licituds i autoritzacions  
 
7.1 Normes generals per a les sol·licituds:  
 
Amb caràcter general, les sol·licituds de sortida de navegació amb la “Balear”, es faran amb un mínim 
de cinc dies i un màxim de dos mesos d’antelació. 
 
Les sol·licituds es realitzaran per escrit, segons el model que s’adjunta com 
annex I, presentant-les al registre del Departament de Medi Ambient, per FAX o via telemàtica.  
 
Com s’estableix a l’article 3, el nombre màxim de persones, exclosa la tripulació, que poden navegar 
simultàniament amb la “Balear” és de 9. En cas que les sol·licituds s’efectuïn per un nombre inferior, 
el Consell de Mallorca pot agrupar les autoritzacions per tal d’optimitzar la sortida de navegació. 
 
7.2 Sol·licituds especials: 
 
Les sol·licituds de sortida de navegació efectuades per escoles, grups o associacions legalment 
constituïdes, es podran realitzar amb un màxim de sis mesos d’antelació a la data prevista per dur-la a 
terme. 
 
En cas de convenis de col·laboració, amb entitats i/o institucions en que la reserva quedi afectada, 
s’estarà al que estableixen les seves disposicions o en els acords de regulació corresponents, sense que 
en cap cas es puguin veure afectades les sol·licituds ja confirmades. 
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7.3 Autoritzacions 
 
Per emetre les autoritzacions s’estarà d’acord amb el que prevegi el decret d’organització del Consell 
de Mallorca vigent en cada moment. 

 
Es podran autoritzar sol·licituds amb més antelació de la prevista en aquest article quan hi concorrin 
circumstàncies excepcionals degudament acreditades. 
 
Article 8. Preu públic 
 
Les sortides de navegació amb la “Balear” estan subjectes al pagament del preu públic en els termes 
establerts a la corresponent ordenança aprovada pel Consell de Mallorca i que  es fonamenta en el que  
preveu l’article 148, en relació als articles 41 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
 
En els casos de mal temps que impedeixi la sortida autoritzada de la “Balear” i, per tant dur a terme la 
navegació, la reserva es traslladarà de dia, previ acord amb els usuaris que ho hagin sol·licitat, si això 
no és possible procedirà la devolució de l’import corresponent. 
 
Igualment procedirà la devolució de l’import corresponent, quan per altres causes no imputables a 
l’obligat al pagament del preu, l’activitat no es pugui dur a terme. 
 
Article 9. Confirmació de la sortida. 
 
Cal informar-se, amb suficient antelació, de les condicions climàtiques previstes pel dia de la sortida de 

navegació, a fi de preveure l’equipament necessari i confirmar la possibilitat de dur-la a terme. 

Sempre s’ha de confirmar l’horari de la sortida de navegació amb el patró i comunicar les possibles 
variacions que hi pugui haver en el grup. 
 
Article 10. Reclamacions. 
 
A l’embarcació estarà a disposició de les persones que naveguin amb la “Balear”, fulls de 
reclamacions i es donarà compte a l’autoritat competent del seu contingut, previ informe al respecte. 
 
Article 11. Responsabilitat. 
 
El Consell de Mallorca restarà exempt de responsabilitat danys, accidents, robatoris, o d’altres 
incidències ocorregudes durant la sortida de navegació amb a la “Balear”, tret del cas de incórrer en 
responsabilitat patrimonial de les administracions públiques prevista en els articles 139 i següents de la 
llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu 
Comú. 
 
Correspondrà al Consell de Mallorca disposar d’una assegurança per a les persones que naveguin amb 
la “Balear”. 
 
Disposició addicional primera 
 
Durant les sortides de navegació que dugui a terme la “Balear” li serà d’aplicació la normativa vigent 
en matèria de seguretat marítima, i en particular el Convenio internacional para la seguridad de la vida 

humana en el mar SOLAS 74/78. 
 
Disposició addicional segona 
 
S’ha de tenir en compte, en aquells casos que li sigui d’aplicació, el contingut de la Llei 12/1998, de 21 
de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears 
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Disposició derogatòria  

 
Queda derogat el Reglament regulador dels usos i visites de “La Balear” aprovat pel  Ple del Consell de 
Mallorca, en sessió ordinària de dia 7 de maig de 2009 (BOIB Núm. 133 12-09-2009). 

Disposició final 

 
Aquest Reglament que consta de 11 articles, una disposició addicional, una disposició derogatòria i una 
disposició final entrarà en vigor un cop transcorreguts 20 dies a partir de la data de la publicació íntegra 
del text en el Butlletí oficial de les Illes Balears. 
 

ANNEX I: SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ DE NAVEGACIÓ AMB L’EMBARCACIÓ 
“BALEAR” 

 

Sol·licitud nº_____./201 ____ 

 

DADES GENERALS 
 
DATA SOLICITADA PER A LA SORTIDA Dia____ de____________ de 20___ 
 
NOM DEL RESPONSABLE:____________________________________________ 
 
EN REPRESENTACIÓ DE L’ENTITAT: ____________________________________ 
 
ADREÇA:________________________________________________________ 
 
LOCALITAT:__________________________________CP _______________ 
 
TELÈFON: ____________FAX:________ CORREU ELECTRÒNIC:___________ 
 
NÚMERO DE PERSONES PREVISTES (1)_______________________ 
(1) Màxim 9 persones en total. 
 
OBSERVACIONS (indiqueu si hi ha alguna circumstància a tenir en compte: menors, 
discapacitats, etc.):_________________________________________ 
 
ES COMPROMET A COMPLIR AMB EL REGLAMENT REGULADOR DE L’EMBARCACIÓ 
“BALEAR” APROVAT PEL CONSELL DE MALLORCA AIXÍ COM ABONAR EL 
CORRESPONENT PREU PÚBLIC APROVAT PEL CONSELL DE MALLORCA. 
 
________________________, a ______de________ de 20___ 
 
 
Signat______________________________ 
 
 
PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL: Als efectes assenyalats a l’art. 5.1 de la 
Llei orgànica 15/1999, s’adverteix de l’existència, sota la responsabilitat del Departament de Medi 
Ambient , del fitxer automatitzat de dades dels usuaris, la finalitat i destinataris del qual es corresponen 
amb la seva gestió. Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació i 
cancel·lació de les dades. 
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El Sr. DALMAU (PSOE) anuncia l’abstenció del seu Grup en relació a aquest 
reglament d’ús de l’embarcació “Balear” precisament perquè, tot i que la voluntat 
expressada és que una de les prioritats és que pugui ser visitada per centres escolars i 
de formació, els hagués agradat que en aquest punt hi hagués hagut també un projecte 
d’activitats educatives que hi anàs lligat. 

El seu Grup ja així ho va manifestar a la Comissió Informativa de fa uns mesos i, tot i 
saber que la voluntat és aquesta perquè la recull el reglament, els hagués agradat que 
s’hi hagués detallat, a continuació, aquest projecte d’activitats educatives que es farien 
i que formaria part del reglament. 

La Sra. SOLER (consellera executiva de Medi Ambient) li explica al Sr. Dalmau que 
les activitats educatives ja es duen a terme.  

Com sap, des del departament de Medi Ambient i des de fa més de 10 anys, es duu a 
terme una agenda d’educació ambiental que, per primera vegada, enguany l’han 
coordinada amb el Govern de les Illes Balears –pel que fa a la part educativa. També 
l’han coordinada amb altres departaments i alhora hi han afegit la part relativa als 
residus. 

Així doncs, l’activitat educativa a la “Balear” ja es fa i, fins i tot, s’han de denegar 
peticions de moltes escoles perquè l’agenda està completa atès que l’activitat té unes 
dates molt limitades per raó del temps. De fet, tot el mes d’octubre està ple i a partir 
del proper més d’abril també està ple gairebé cada dia. 

En definitiva, les activitats no formen part d’aquest reglament perquè ja se sobreentén 
que són unes activitats que es fan des del mateix departament i el reglament va 
encaminat a altres qüestions. 

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 8. RECTIFICACIÓ DE LA PROPOSTA D’ACORD DE LA JUNTA 
RECTORA DE L’INSTITUT DE L’ESPORT HÍPIC DE MALLORCA AL PLE 
DEL CONSELL DE MALLORCA, PER A L’APROVACIÓ DEL 
RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS CORRESPONENTS A 
L’EXERCICI 2012, RELACIÓ F/2012/1. 

Es dóna compte de la següent proposta del president de l’Institut de l’Esport Hípic de 
Mallorca que diu: 

En data 13 de setembre de 2012, la Junta Rectora de l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca, aprovar 
realitzar una proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit  de la relació de factures 
F/2012/1 per import de 69.211,63 €  al Ple del Consell de Mallorca i atès l’informe de fiscalització 
d’intervenció núm. 211.2./12, de data 19 de setembre de 2012, es  proposa el següent: 
 
Atès que l’empresa ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL ha presentat factures corresponents al  
subministrament d’electricitat durant l’exercici 2012, amb destí a l’INSTITUT  DE L'ESPORT HÍPIC 
DE MALLORCA, les quals s’han d’imputar al pressupost de l’exercici corrent, com a conseqüència de 
no haver seguit el procediment legalment establert, i atès que: 

 



 32

1. S'han presentat factures corresponents al servei prestat de subministrament elèctric amb destí  a 
l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca durant l’any 2012. 
 
2. Atès els informes de l’administrador de l’Institut de l’Esport Hípic de data 27 d’agost de 2012, 
l’informe complementari de data 13 de setembre de 2012 i l’informe de data 4 d’octubre de 2012. 
 
3. S'ha emès informe jurídic de data  4 d’octubre de 2012, que figuren al corresponent expedient. 
 
4. 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”. 
 
5. 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. 
 
6. 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. 
 
Per tot això i en virtut de les competències que em confereix la legislació vigent de règim local i 
d’acord a la base 24 de les d’execució del pressupost, en relació a la competència del reconeixement 
extrajudicial de crèdits, el President de l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca proposa a la Junta 
Rectora de l’Institut de l’esport Hípic de Mallorca, que elevi al Ple del Consell de Mallorca, que 
l’adopció del següent   

ACORD 
 

1er. Aprovar el reconeixement extrajudicial dels crèdits que es detallen a la relació adjunta per un 
import total de  SEIXANTA VUIT MIL QUARANTA EUROS AMB VUITANTA-I-SIS CENTIMS 
(68.040,86 €). 
 
2on. Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions de les factures incloses a la relació adjunta, per 
import total de SEIXANTA VUIT MIL QUARANTA EUROS AMB VUITANTA-I-SIS CENTIMS 
(68.040,86 €), contretes per l’INSTITUT  DE L’ESPORT HIPIC DE MALLORCA segons el següent 
detall: 
 

 CODI RELACIÓ IMPORT RC 
1 F/2012/1 68.040,86 € 220120000320 

 

3er. Atesa l’existència de crèdit adequat i suficient al pressupost de l’exercici 2012, les despeses 
aprovades amb codi de relació F/2012/1, s’imputaran a les aplicacions pressupostàries d’aplicació al 
present exercici 2012. 

5e. Proposar al President de l’INSTITUT DE L’ESPORT HIPIC DE MALLORCA l’ordenament dels 
pagaments. 

 

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

 
El Sr. GARAU (PSOE) sol·licita que els punts 9, 10, 11 i 12 siguin tractats 
conjuntament si no hi ha inconvenient. 

La Sra. PRESIDENTA demana al portaveu del PSM-IniciativaVerds-Entesa per 
Mallorca si hi té cap objecció i, atès que no en té, passen a obrir un torn de paraula per 
debatre conjuntament els punts 9, 10, 11 i 12. 

 
 
PUNT 9. PROPOSTA D’ACORD DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL 
DE CRÈDIT DE L’INSTITUT MALLORQUÍ D’AFERS SOCIALS ( 
EXP.REC.01/2012). 
 
Es dóna compte de la següent proposta de la presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers 
Socials que diu: 
 
1. S'han presentat factures corresponents a béns i serveis prestats amb destí a l’Institut Mallorquí 
d’Afers Socials durant l’any 2010, 2009 I 2007 que no han seguit el procediment legalment establert, 
no tenen crèdit suficient o es inadequat pel tipus de despesa. 
 
2. 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”. 
 
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 que se detallen a la relació adjunta, que fan un 
total de TRENTA-VUIT MIL DOS-CENTS TRES EUROS AMB DOS CÈNTIMS (38.203,02 €) 
 
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 
TRENTA-VUIT MIL DOS-CENTS TRES EUROS AMB DOS CÈNTIMS (38.203,02 €) 
 
3r. Proposar al director gerent de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials l’ordenament dels pagaments. 
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El Sr. GARAU (PSOE) anuncia que el seu Grup s’abstendrà en la votació d’aquestes 
propostes de reconeixements extrajudicials de crèdit però aprofita l’ocasió per fer 
saber que, durant l’anterior legislatura, el Grup Popular sempre votava en contra de 
les propostes de reconeixement extrajudicial de crèdit que duia a Ple l’equip de 
govern. 

El Grup Socialista defensava que en la gestió del Consell de Mallorca i els seus 
organismes autònoms com l’IMAS sempre sorgeixen incidències que provoquen un 
determinat nombre de reconeixements extrajudicials de crèdit. De fet, en aquestes 
quatre propostes hi ha reconeixements de factures que vénen de la passada legislatura 
i d’altres que són d’aquesta legislatura. 

Per tant el seu Grup, sempre que les factures no presentin cap incidència rara, s’hi 
abstendrà sempre ja que no en fan la gestió i només hi entraran a fons quan hi hagi 
qualque proposta extrajudicial que, per les seves circumstàncies, presenti algun dubte 
o tengui altres components. 

La Sra. CIRER (consellera executiva de Benestar Social) assenyala que el Sr. Garau té 
raó –com ja va dir a la Comissió Informativa– en el sentit que moltes d’aquestes 
factures són anteriors a l’arribada del PP al Consell de Mallorca, és a dir, anteriors al 
mes de juny de 2011 i, fins i tot, podrien dir que n’hi ha algunes anteriors a l’arribada 
del Sr. Garau a l’IMAS. 

Matisa tot seguit que, si hi hagués factures estranyes o de dubtosa procedència, pot 
assegurar que no les durien per reconeixement extrajudicial de crèdit i, per tant, li 
evitarien al Sr. Garau haver-les de votar. 

Fa notar que la mateixa coherència o exquisidesa que presumeix el PSOE que tenia a 
l’hora de gestionar la poden atribuir al Partit Popular i, tot i que agraeix l’abstenció 
anunciada, observa que seria més coherent donar suport a aquesta gestió. 

Malgrat que els consellers del PP en l’anterior legislatura hi votassin en contra, ara 
poden veure que moltes factures corresponen a despeses produïdes durant l’anterior 
gestió, gestió que no dubta que fos correcta i, per tant, seria més coherent donar-li 
suport. 

No obstant això, respecta la decisió del Grup Socialista i, per acabar, remarca que, si 
hi ha alguna situació que presenti dubtes o creguin que no sigui una despesa correcta, 
tampoc no les durien aquí per tal que el Ple s’hi hagués de pronunciar. 

El Sr. GARAU observa que allò que ha dit abans era per l’experiència prèvia que 
tenien ja que el seu Grup havia duit a Ple, durant pràcticament 2 anys, més de 4M€ en 
reconeixements extrajudicials de crèdits de l’IMAS i la intenció seria no tornar a 
caure en aquesta situació. 

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 10. PROPOSTA D’ACORD DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL 
DE CRÈDIT DE L’INSTITUT MALLORQUÍ D’AFERS SOCIALS 
(EXP.REC.02/2012). 
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Es dóna compte de la següent proposta de la presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers 
Socials que diu: 
 
1. S'han presentat factures corresponents a béns i serveis prestats amb destí a l’Institut Mallorquí 
d’Afers Socials durant l’any 2011 que no han seguit el procediment legalment establert. 
 
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 que se detallen a la relació adjunta, que fan un 
total de CENT SETANTA-SET MIL CENT VINT-I-VUIT EUROS AMB QUARANTA-SET 
(177.128,79 €) 
 
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 CENT 
SETANTA-SET MIL CENT VINT-I-VUIT EUROS AMB QUARANTA-SET (177.128,79 €) 
 
3r. Proposar al director gerent de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials l’ordenament dels pagaments. 
 
 
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 11. PROPOSTA D’ACORD DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL 
DE CRÈDIT DE L’INSTITUT MALLORQUÍ D’AFERS SOCIALS 
(EXP.REC.03/2012). 
 
Es dóna compte de la següent proposta de la presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers 
Socials que diu: 
 
1. S'han presentat factures corresponents a béns i serveis prestats amb destí a l’Institut Mallorquí 
d’Afers Socials durant els anys 2010 i 2011 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 
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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 que se detallen a la relació adjunta, que fan un 
total de CINQUANTA-QUATRE MIL NOU-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB NORANTA-
SET CÈNTIMS (54.951,97 €) 
 
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-QUATRE MIL NOU-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB NORANTA-SET 
CÈNTIMS (54.951,97 €) 
 
3r. Proposar al director gerent de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials l’ordenament dels pagaments. 
 
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 RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL 
DE CRÈDIT DE L’INSTITUT MALLORQUÍ D’AFERS SOCIALS 
(EXP.REC.04/2012). 
 
Es dóna compte de la següent proposta de la presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers 
Socials que diu: 
 
1. S'han presentat factures corresponents a béns i serveis prestats amb destí a l’Institut Mallorquí 
d’Afers Socials durant els anys 2007, 2009, 2010 i 2011 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. 
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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 2007, 2009, 
2010 i 2011, que se detallen a la relació adjunta, que fan un total de SETANTA-TRES MIL SET-
CENTS NOU AMB DISSET EUROS (73.709,17 €) 
 
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-TRES MIL SET-CENTS NOU AMB DISSET EUROS (73.709,17 €). 
 
3r. Proposar al director gerent de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials l’ordenament dels pagaments. 
 
 
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 13. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE REPRESENTANT DEL 
CONSELL INSULAR DE MALLORCA EN EL CONSELL DE 
COORDINACIÓ DE BENESTAR SOCIAL DE LES ILLES BALEARS 
 
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera ejecutiva de Benestar Social: 
 
Antecedents 
 
1. El Decret 97/2009, pel qual es regula la composició, el funcionament i les atribucions del Consell de 
Coordinació de Benestar Social de les Illes Balears, estableix que està integrat, entre d’altres, per dues 
persones en representació de cada consell insular. 
 
2. En sessió celebrada dia 9 de febrer de 2012, el Ple va acordar designar el Sr. Antoni Mesquida 
Ferrando com a membre suplent, en representació del Consell Insular de Mallorca.  
 
 
Fonament jurídic 
 
L'article 48 del Reglament Orgànic del Consell de Mallorca estableix que és competència del Ple el 
nomenament dels representants de la corporació en tot tipus d'òrgans col·legiats i d'entitats en què hagi 
d'estar representada.  
 
Propòs al Ple del Consell de Mallorca que adopti el següent 
 
ACORD 
 
Primer. Deixar sense efecte la designació del Sr. Antoni Mesquida Ferrando com a membre suplent del 
Consell de Coordinació de Benestar Social de les Illes Balears, tot agraint-li els serveis prestats. 
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Segon. Designar perquè representi el Consell de Mallorca en el Consell de Coordinació de Benestar 
Social de les Illes Balears el Sr. Bartomeu Márquez Coll com a membre suplent.  
 
Tercer. Notificar-ho a les persones interessades i al Consell de Coordinació de Benestar Social de les 
Illes Balears. 
 
La Sra. CIRER (consellera executiva de Benestar Social) diu que explicarà de manera 
conjunta, si no hi ha inconvenient, els punts 13, 14 i 15  atès que versen sobre el 
mateix tema. 

Es tracta concretament d’uns canvis de composició dels representants a diferents 
organismes motivats pel fet que el Sr. Mesquida en forma part i ha deixat de ser 
conseller i vicepresident de l’IMAS i, per tant, deixarà de representar l’IMAS en 
aquests organismes. L’altre cas és el d’un funcionari de l’IMAS, el Sr. Martorell, que 
s’ha jubilat i, per tant, també s’ha de procedir a la seva substitució. 

En tot cas fa constar que els canvis produïts no responen a altra causa que les 
circumstàncies explicades. 

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 14. MODIFICACIÓ DE REPRESENTANTS DEL CONSELL INSULAR 
DE MALLORCA EN ELS GRUPS TÈCNICS DE LA CONFERÈNCIA 
SECTORIAL DE SERVEIS SOCIALS. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera ejecutiva de Benestar Social: 
 
Antecedents 
 
1. El Ple de la Conferència Sectorial de Serveis Socials, en sessió de dia 8 de novembre de 2011, va 
acordar crear tres grups de treball tècnics i va sol·licitar al Consell Insular de Mallorca que designàs els 
membres que han de formar-ne part.  
 
2. En data 14 de març de 2012 la presidenta del Consell de Mallorca va aprovar, per via d’urgència, el 
nomenament dels representants a cada un dels equips tècnics.  
 
3. El Sr. Joan Martorell Morro, designat representant al Grup de Sistemes d’Informació de Mínims, 
s’ha jubilat recentment, per la qual cosa és necessari nomenar un nou representant.   
 
Fonaments jurídics 
 
L'article 48 del Reglament Orgànic del Consell de Mallorca estableix que és competència del Ple el 
nomenament dels representants de la corporació en tot tipus d'òrgans col·legiats i d'entitats en què hagi 
d'estar representada.  
 
Propòs al Ple del Consell de Mallorca que adopti el següent   
 
ACORD 
 
Primer. Deixar sense efecte el nomenament del Sr. Joan Martorell Morro com a representant del 
Consell Insular de Mallorca al Grup de sistemes d’informació de mínims i agrair-li els serveis prestats.  
 
Segon. Designar el Sr. Julià Baltasar Jaume com a representant del Consell Insular de Mallorca al Grup 
de sistemes d’informació de mínims de la Conferència Sectorial de Serveis Socials. 
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Tercer. Notificar-ho a les persones interessades i a la Conselleria de Salut, Família i Benestar Social.  
 
 
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 15. PROPOSTA DE DESIGNACIÓ DE REPRESENTANTS DEL 
CONSELL INSULAR DE MALLORCA EN LA COMISSIÓ DE 
COORDINACIÓ DELS ENS TERRITORIALS DE LES ILLES BALEARS EN 
MATÈRIA DE COOPERACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT 
 
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera ejecutiva de Benestar Social: 
 
Antecedents 
 
1. El Decret 41/2010, pel qual es regula la composició i el funcionament de la Comissió 
Interdepartamental de Cooperació per al Desenvolupament i la Comissió de Coordinació dels Ens 
Territorials de les Illes Balears en Matèria de Cooperació per al Desenvolupament, estableix que 
aquesta segona Comissió està integrada, entre d’altres, per una persona en representació de cada consell 
insular, designada per l’entitat respectiva. 
 
2. En sessió celebrada dia 9 de febrer de 2012, el Ple del Consell Insular de Mallorca va acordar 
designar perquè representassin el Consell de Mallorca en la Comissió de Coordinació dels Ens 
Territorials de les Illes Balears el Sr. Antoni Mesquida Ferrando com a vocal titular, i el Sr. Octavio 
Cortés Oliveras com a vocal suplent.  
 
Fonament jurídic 
 
L'article 48 del Reglament Orgànic del Consell de Mallorca estableix que és competència del Ple el 
nomenament dels representants de la corporació en tot tipus d'òrgans col·legiats i d'entitats en què hagi 
d'estar representada.  
 
Propòs al Ple del Consell de Mallorca que adopti el següent 
 
ACORD 

 
Primer. Deixar sense efecte el nomenament del Sr. Antoni Mesquida Ferrando com a vocal suplent en 
la Comissió de Coordinació dels Ens Territorials de les Illes Balears, tot agraint-li els serveis prestats.  
 
Segon. Designar perquè representin el Consell de Mallorca en la Comissió de Coordinació dels Ens 
Territorials de les Illes Balears el Sr. Octavio Cortés Oliveras com a vocal titular, i el Sr. Bartomeu 
Márquez Coll com a vocal suplent.  
 
Tercer. Notificar-ho a les persones interessades i a la Comissió de Coordinació dels Ens Territorials 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). 

 
II) PART DE CONTROL 
 

PUNT 16. DECRETS I RESOLUCIONS A DONAR-NE COMPTE 
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El Sr. MAS (secretari general) adverteix que l’apartat c), malgrat que estigui inclòs 
dins els punts a donar compte, hauria de ser ratificat pel Ple. 

a) RELACIÓ DE DECRETS I RESOLUCIONS ADOPTATS DES DE LA 
DARRERA SESSIÓ PLENÀRIA. 

S’ajunta com annex la relació de decrets 
 
Es donen per assabentats. 

 

b) CORRECCIÓ D’ERRADA MATERIAL DEL DECRET DE DIA 9 DE JULIOL DE 2012, 
DE MODIFICACIÓ DEL DECRET DE PRESIDÈNCIA DE DIA 25 DE JUNY DE 2011, 
PEL QUAL ES DETERMINÀ L'ESTRUCTURA DEL GOVERN DEL CONSELL DE 
MALLORCA 

Fets 

Dia 9 de juliol de 2012 aquesta Presidència dictà el Decret de modificació del Decret pel qual es 
determinava l’estructura del Govern del Consell de Mallorca. 

S’ha detectat que s’ha produït una errada material, atès que es deixa sense efecte l'apartat tercer del 
Decret de Presidència, referit a l'assignació de les funcions corresponents a la Secretaria del Consell 
Executiu al conseller executiu de Presidència, quan l’apartat que fa referència a les funcions de la 
Secretaria del Consell Executiu és l’apartat quart. 

Per tant, 

Resolc: 

1. Corregir l’errada material del Decret de dia 9 de juliol de 2012, de modificació del Decret de 
Presidència de dia 25 de juny de 2011, pel qual es determinà l'estructura del Govern del Consell de 
Mallorca, i allà on diu: 

«Deixar sense efecte l'apartat tercer del decret de presidència referit a l'assignació de les funcions 
corresponents a la secretaria del Consell Executiu al conseller executiu de Presidència.» 

Ha de dir: 

«Deixar sense efecte l'apartat quart del Decret de Presidència, referit a l'assignació de les funcions 
corresponents a la Secretaria del Consell Executiu al conseller executiu de Presidència.» 

2. Publicar el contingut d’aquest decret en el Butlletí Oficial de les Illes Balears a l’efecte de donar-lo a 
conèixer.  

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

 

Es donen per assabentats. 

 

c) Proposta de canvi de representant del Consell Insular de Mallorca al Consell 
General del Comité de Desarrollo de Rutas Aéreas del Aeropuerto de Palma 
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Fets 

El Ple del Consell Insular de Mallorca, en sessió de dia 14 de juliol de 2012, va designar els 
representant, titular i suplent. 

Es considera convenient canviar les persones representants. 

Es preveu que en breu hi haurà una reunió del Consell General del Comité de Desarrollo de Rutas 

Aéreas del Aeropuerto de Palma. 

Fonaments jurídics 

El punt 4rt del Convenio de colaboración del Comité de Desarrollo de Rutas Aéreas del Aeropuerto de 

Palma estableix que el màxim òrgan decisori del Comitè serà el Consell General, al qual hi ha d’haver 
un vocal en representació del Consell Insular de Mallorca. 

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. Mauricio Rovira de Alós, titular, i de la Sra. Catalina Terrassa Crespí, 
suplent, com a representants del Consell Insular de Mallorca al Consell General del Comité de 

Desarrollo de Rutas Aéreas del Aeropuerto de Palma, i agrair-los els serveis prestats. 

2. Designar el Sr. Jaume Juan García, conseller executiu de Presidència, com a titular, i el Sr. 
Segismundo Morey Ramon, director insular de Projectes, com a suplent, representant del Consell 
Insular de Mallorca al Consell General del Comité de Desarrollo de Rutas Aéreas del Aeropuerto de 

Palma. 

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

 

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

 

PUNT 17. COMUNICACIONS A DONAR COMPTE DEL GRUP DE 
CONSELLERS DEL PARTIT POPULAR. 

Es dóna compte dels següents escrits del Grup de Consellers del Partit Popular: 

“MIQUEL VIDAL VIDAL, Com a Portaveu del Grup de Consellers del Partit Popular, comunica que 
es nomena a D. Jaume Crespí Deyà com a membre representant del Grup de Consellers del Partit 
Popular de la Comissió Insular de Ordenació del Territori quedant com a membre suplent D. Bernat 
Roig Cabrer.” 

 

“MIQUEL VIDAL VIDAL, Com a Portaveu del Grup de Consellers del Partit Popular, comunica que 
es nomena com a membres representants del Grup de Consellers del Partit Popular a l’Agència de 
Protecció de Legalitat Urbanística. 
 

TITULARS SUPLENTS 
 

Josep Oliver Rebassa  Margalida Ginard Mesquida 
Antoni Mulet Campins Mª Magdalena García Gual 
Isabel Llinàs Warthmann Bernat Roig Cabrer 



 42

 

“MIQUEL VIDAL VIDAL, Com a Portaveu del Grup de Consellers del Partit Popular, comunica que 
es nomena com a membres representants del Grup de Consellers del Partit Popular a la Comissió 
insular de Patrimoni històric. 
 

TITULARS SUPLENTS 
 

Jaume Crespí Deyà Margalida Ginard Mesquida 
Bernat Roig Cabrer Isabel Llinàs Warthmann 
Antonio llamas Márquez  Antonia Roca Bellinfante 
Mª Magdalena García Gual Pep Oliver Rebassa 

 

Es donen per assabentats. 

 

MOCIONS IMPULSORES O DE TRÀMIT I DE CARÀCTER IDEOLÒGIC  

 
PUNT 18. MOCIÓ DEL GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA 
SOBRE LA CONSTITUCIÓ D’UNA  MESA ESPECÍFICA EN MATÈRIA DE 
REVISIÓ NORMATIVA I CONTRACTUAL DE LA GESTIÓ DE RESIDUS. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
Des dels anys 90 en què es va licitar i adjudicar el contracte relatiu al Servei de Gestió de Residus 
Urbans de Mallorca, s’ha tancat un cicle econòmic expansiu i avui estam en una situació de crisi de 
cicle llarg i final incert; en l’àmbit de la política de residus el nou moment demana que els partits 
polítics facin una reflexió a fons per reorientar-ne el futur i adequar-lo a la nova realitat social, 
econòmica i política de Mallorca. 
La qüestió que es planteja és rellevant, ja que afecta directament a l’economia mallorquina a través de 
la fiscalitat de residus i, pels plantejaments expansionistes que s’han fet amb la proposta d’importar 
fems per incinerar-los, pot afectar a la imatge de Mallorca en allò que és la base de la seva economia, el 
turisme. 

Per aquests motius és necessari un nou plantejament de la política de residus que, des de la iniciativa 
pública, contempli les necessitats reals de la societat, amb un replantejament polític, normatiu i 
contractual de la gestió de residus.  

Per tot això, el GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA proposa al Ple del Consell de 
Mallorca l’adopció de la  següent MOCIÓ: 

1.- El Consell de Mallorca constituirà una Mesa específica en matèria de revisió normativa i contractual 
de la gestió de residus a Mallorca, integrada pels representants dels grups polítics que formen el plenari 
del Consell de Mallorca, representants de grups ecologistes,  Universitat de les Illes Balears, així com 
del titular de la Secretaria General i la Intervenció General del Consell de Mallorca i el Cap de Servei 
de Gestió de Residus del Departament de Medi Ambient del Consell de Mallorca, així com també del 
titular de la Inspecció en matèria de Residus del Govern de les Illes Balears. 

2.- Aquesta revisió normativa i contractual ha de posar els fonaments per tal de realitzar una nova 
concessió del Servei de Gestió de Residus Urbans de Mallorca adequada a la nova realitat social, 
econòmica i política de Mallorca. 

 
La Sra. GARRIDO (PSOE)  inicia la seva intervenció. 
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Recorda que des de l’any 1990, quan es va aprovar el primer Pla director sectorial de 
residus sòlids urbans (PDSRSU) han ocorregut moltes coses, a Mallorca, atès que s’ha 
passat d’un cicle econòmic expansiu a una greu crisi econòmica i dins l’àmbit de la 
política de residus s’ha incorporat tot allò que ha fixat la Unió Europea i s’haurà 
d’incorporar el nou plantejament referit a imposar impostos a la incineració.  

A Mallorca, pel que fa a la política de residus, s’ha fet el cicle expansiu econòmic 
com un cicle expansiu de costos i de infraestructures dins la política de residus. 

Per aquesta raó, la situació actual exigeix que els partits polítics que integren el 
Consell de Mallorca, i també la societat de Mallorca, facin una reflexió a fons per tal 
de reorientar el futur d’aquesta política de residus i adequar-la a la nova realitat social 
i econòmica.  

Fa notar que la política de residus a Mallorca durant aquests 23 anys s’ha basat en el 
model de concessió, però en un model de monopoli de la concessió. El fet és que els 
diferents plans directors que s’han anat succeint un darrera l’altre han tengut una 
vigència molt inferior al contracte, i fa notar que n’és un clar exemple el contracte que 
es va signar el mes d’abril de 2007, en el qual el PDSRSU acabava l’any 2013, mentre 
que el contracte acaba l’any 2041 amb una sèrie d’obligacions que condicionen el 
PDSRSU. 

Fa avinent que el nou PDSRSU que aprovarà el Consell de Mallorca torna a estar 
condicionat pel contracte, perquè s’inclourà la importació de fems per tal de generar 
energia i reduir costos; torna a dir que aquesta és la intenció.  

Observa que la qüestió que es planteja és rellevant, atès que afecta l’economia i la 
fiscalitat de Mallorca en matèria de residus. Diu que actualment, en comptes de 
revisar aquesta política, l’equip de govern continua amb un plantejament 
expansionista que afecta els residus, el turisme i la imatge de Mallorca.  

Explica que la proposta del PSOE inclou un plantejament polític, normatiu i 
contractual de la gestió de residus. Assenyala que el moment socioeconòmic actual 
aconsella fer una reflexió profunda, atenent les característiques concretes del moment 
actual i les previsions de futur.  

Diu que fan un plantejament basat en tres pilars, que consideren bàsics per continuar i 
que explica tot seguit. 

El primer pilar és la capacitat normativa, atès que el Consell de Mallorca és el 
competent i pot determinar la revisió i l’adequació del planejament a un nou entorn de 
gestió de residus, fruit de la interpretació de les normes, de les noves realitats i de les 
necessitats en un aspecte fonamental, com és la revisió del reglament del servei que 
data de 1993 i no s’ha revisat mai. 

El segon pilar és el control del compliment del contracte i dels convenis vigents i la 
seva adequació a la normativa general. Recorda que ja ho varen explicar al darrer Ple i 
considera que no s’hauria de repetir. Fa avinent que, d’acord amb l’exposició que se’n 
va fer, s’hauria de fer un nou contracte. 

El tercer pilar són les competències d’inspecció i de sanció. Fa notar que qui té 
aquestes competències no és el Consell de Mallorca sinó el Govern balear, raó per la 
qual el Consell de Mallorca necessita poder exercir la seva autoritat amb propietat.  
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Assenyala que aquesta competència és clau en el supòsit que finalment prosperi la 
importació de residus, a fi de determinar les característiques dels residus per cremar 
que entraran a Mallorca. Reitera que el Consell de Mallorca no ho podrà controlar i, 
per bé que enviï persones per determinar-ho, no ho podrà saber i no tendrà tampoc les 
competències en matèria d’inspecció ni de sanció.   

En conseqüència, el nou entorn socioeconòmic, la Llei de residus de 2011 i les noves 
polítiques de residus que s’impulsen des de la Unió Europea fan que s’hagi de 
proposar la constitució d’una mesa integrada pels actors que més tenen a dir sobre la 
gestió de residus: els Grups polítics que integren el Ple, els grups ecologistes, la 
Universitat de les Illes Balears, la Intervenció General i la Secretaria General del 
Consell de Mallorca, la secció d’Inspecció de Residus del Govern de les Illes Balears. 
A més a més, assegura que s’admetria l’entrada d’altres sectors, si se consideràs 
oportú. 

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

Considera que la moció del PSOE és adequada a les circumstàncies i als canvis que es 
viuen, que fan necessària l’existència d’un element de control i que la institució 
mostri interès per la qüestió de la inspecció i sanció i, en conseqüència, les reclami al 
Govern balear, i que exerceixi aquesta funció que complementa les altres que ha 
d’exercir. 

També considera que l’excés d’edificació que es va dur a terme en la planta 
incineradora de què es disposa suposa una càrrega per a la ciutadania de Mallorca, que 
es veu incrementada a mesura que es van reduint els residus.  

Tot i que sembla que la proposta d’importar residus de fora de Mallorca pot contenir 
la despesa, el cert és que només la pot contenir de forma temporal, per la qual cosa és 
molt necessari començar a fer feina per revisar i contenir, d’acord amb allò que 
s’exposa a la pàgina web de Tirme, a la seva memòria de l’any passat, que explica que 
havien de treballar per a contenir els costos de la incineració que es traslladen a la 
població, que són tots.  

Assenyala que, de la mateixa manera que Tirme ho reconeix a la seva pàgina web, 
també s’hi haurien de posar a treballar els partits polítics del Consell de Mallorca.  

Per acabar, reitera que donaran suport a la moció, per les raons que ha explicat. 

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

Diu que, pel que fa a l’exposició de motius, estan d’acord en quasi tot, per bé que 
observa que en una intervenció com l’anterior sempre s’hi afegeix algun comentari 
que podria suscitar una discussió. Tot i això, opina que ara no és el moment de fer 
comentaris més extensos. 

Considera que ara no s’han de repetir debats que ja s’han tengut en aquesta sala de 
Plens. Recorda que la consellera executiva de Medi Ambient ja va anunciar que duria 
a terme reunions amb l’empresa concessionària per intentar millorar el conveni amb 
Tirme.  

Per aquesta raó, es mostra d’acord amb la proposta del PSOE i també amb el fet que 
el PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca li facin costat, però considera que hauria 
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de ser una primera reunió molt més política, per tal d’acordar quins haurien de ser els 
integrants de les comissions i per assegurar que en segon lloc es formi una comissió 
efectiva amb vista a adoptar acords; aquesta seria la comissió que acordaria, o no, allò 
que demana el segon punt de la moció del PSOE.  

Diu que la raó per la qual fa aquestes consideracions és que ja es pressuposa que la 
comissió dirà, d’alguna manera, que s’han de renovar els convenis, però potser la 
comissió decideix unes altres coses. 

Pensa que sí que s’ha de fer aquesta comissió de feina, i que s’ha de fer un seguiment 
del conveni amb TIRME, però reitera que s’ha de fer en primer lloc des d’una reunió 
política i, a partir d’aquesta, arribar a acords per poder afrontar la renovació del 
conveni.  

La Sra. GARRIDO intervé tot seguit.  

Agraeix el suport del PP i del PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca a la moció 
que presenta el PSOE.  

Diu que estan d’acord amb el plantejament que fa el PP per tal d’establir els integrants 
de la mesa.  

La Sra. PALOU intervé tot seguit. 

Destaca que d’ençà que es va construir la incineradora s’ha traslladat a la població, de 
forma creixent, el cost de les inversions en matèria d’incineració, raó per la  qual és 
molt urgent que se revisi aquest contracte.  

Observa que, tot i que la decisió política la prendran entre tots, és molt important que 
es faci la feina de revisió d’aquest contracte, que de forma creixent carrega sobre la 
ciutadania els costos de la incineració dels residus. 

La Sra. PRESIDENTA destaca que estan tots d’acord sobre la necessitat de revisar 
aquest contracte de concessió. 

El Sr. SALOM demana si queda clar que el contingut del punt 2 de la moció del 
PSOE queda supeditat a la reunió política prèvia que es durà a terme.  

La Sra. GARRIDO intervé a continuació per concretar l’acord. Explica que en primer 
lloc es farà una reunió política per determinar quins seran els integrants de la mesa i 
després la mesa determinarà si es decideix fer un nou contracte, una revisió, etc.  

El Sr. SALOM  diu que, si s’entén així, el seu Grup polític hi està d’acord. 

La PRESIDENTA demana als portaveus dels Grups polítics si és possible votar la 
moció, en els termes que ha explicat la Sra. Garrido. Atès que la resposta és positiva, 
se fa la votació tot seguit. 

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

 
PUNT 19. MOCIÓ DEL GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA 
PER A LA REHABILITACIÓ URGENT DE CAN WEYLER. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
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Atès que Consell de Mallorca va adquirir l’any 2010 el casal gòtic de Can Weyler gràcies al Govern de 
l’Estat i al Govern de les Illes Balears a través de diferents convenis i dels fons estatutaris.  
 
Atès que la necessitat de recuperar aquest edifici per a la ciutadania era una de les reivindicacions 
històriques d’entitats defensores del patrimoni com ARCA. 
 
Atès que, amb la rehabilitació s’havia de recuperar aquest edifici emblemàtic de Palma, declarat BIC, 
amb la voluntat de posar de relleu els diferents bens culturals de l’illa des de diverses vessants: 
històrica, arquitectònica, natural i etnològica.  
 
Atès que el 22 de febrer de 2011, després de fer exploracions geofísiques amb Geo-Radar es va 
informar de la possible troballa arqueològica al subsòl de Can Weyler de possibles estructures, com 
murs, aljubs, pous, etc.; tot un conjunt d’elements, que podrien referir-se a la troballa del darrer dels 
cinc banys àrabs de què es parla en el Llibre del Repartiment.  
 
Atès que, amb el descobriment d’aquestes troballes, es va trastocar el guió previst per a la rehabilitació 
de Can Weyler, havent de ser la primera passa de totes la realització de cales arqueològiques, que 
podrien acabar de confirmar l’existència dels banys àrabs. 
 
Atès que, des del canvi de govern produït el Juliol de 2011, el Consell de Mallorca no ha dut a terme 
cap tipus d'intervenció al casal de Can Weyler, deixant-lo amb el que aparentment suposa un estat 
d'absolut abandonament. 
 
Per tot això, el GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA proposa pel seu debat al proper 
Ple de la institució la següent MOCIÓ:  
 

1. El Consell de Mallorca preservarà l’edifici realitzant una urgent intervenció a la 
teulada, indret del casal en pitjor estat, duent a terme alhora totes les accions necessàries per a la 
correcta conservació de l'edifici a fi de que cap element estructural pugui estar en perill de 
deteriorament o de possible enfonsament.  
 

2. El Consell de Mallorca efectuarà les cales al subsòl del Casal de Can Weyler i 
iniciarà a posteriori la rehabilitació total de l'edifici. 

 
3. El Consell de Mallorca disposarà l'edifici com un espai al servei del turisme i de la 

cultura de Mallorca. 
 
 
El Sr. DALMAU (PSOE) explica que el Grup Socialista presenta aquesta moció amb 
la bona intenció de cridar l’atenció sobre la situació actual que està patint el casal 
d’estructura gòtica de Can Weyler. 

Abans d’entrar en detalls, comenta que voldria parlar un poc sobre la singularitat 
d’aquest casal gòtic de Palma i és que aquest casal de Can Weyler, d’una estructura 
gòtica pròpia del model català, té documentat que els seus orígens daten del segle XVI 
però ja consten documents d’aquesta edificació, no ben igual a com està ara, ja en el 
segle XIV. 

La seva estructura, que consta d’una base rectangular de tres plantes, amb façana de 
pedra, amb un arc adovellat de mig punt i amb set finestres coronelles tot organitzat 
en un pati central, és una de les principals singularitats d’aquest edifici i, com a 
singularitat fonamental, s’ha de remarcar que el seu portal apareix ben enmig de la 
façana i la teulada té dos aiguavessos. 
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Assenyala igualment que l’edifici de Can Weyler va ser objecte de la lluita que 
l’anterior equip de govern realitzà per tal de posar-lo en valor com element del 
patrimoni tot basant-se, especialment, en quatre potencialitats. 

La primera d’elles és la centralitat atès que l’edifici està situat al carrer de la Pau, al 
centre neuràlgic de la ciutat i punt de partida per al coneixement del territori de 
Palma. La segona és l’accessibilitat ja que està situat al cor de la ciutat, a un carrer 
amb accés preferent per a vianants, amb la qual cosa resulta fàcil accedir-hi a peu o bé 
mitjançant la xarxa de transports urbans de la ciutat. La tercera és la seva singularitat 
d’edifici històric catalogat, patrimoni arquitectònic i situat a un barri tranquil i 
ombrívol a la Palma baixa. La quarta potencialitat és el seu ús cultural amb una 
important trajectòria com espai dedicat a activitats culturals i de lleure. 

Precisament per això el Consell de Mallorca, l’any 2010, adquireix l’edifici de Can 
Weyler per fer-lo servir com a eix de la dinamització cultural i turística de l’illa de 
Mallorca.  

Mitjançant inversions estatutàries s’arriba a un acord previ entre Turespaña i el 
Govern de les Illes Balears. Més endavant es desenvolupa el conveni entre el Govern 
de les Illes Balears i el Consell de Mallorca i després, en el mes de juliol de 2010, 
com deia, s’adquireix l’immoble. 

A partir d’aquí, la Conselleria d’Economia i Turisme de la passada legislatura elabora 
tot un pla d’usos per dotar d’activitats aquest casal i per prioritzar quines són les 
intervencions que s’hi han de fer de forma més urgent. 

Llavors s’hi comencen a fer una sèrie de treball i, sorprenentment, en el mes de febrer  
de 2011, després de fer-hi una exploracions geofísiques amb georadar, s’informa 
d’una possible troballa arqueològica importantíssima al subsòl de Can Weyler. 

Semblava, aleshores, que s’havien localitzat estructures com murs, aljubs i uns pous 
que apuntaven a la possibilitat que fossin d’un dels cinc banys àrabs dels quals es 
parla al Llibre del Repartiment. Per tant la següent passa, una vegada localitzada 
aquesta troballa, era fer les cales arqueològiques que permetessin confirmar-la. 

Tot i això, ara es troben que hi va haver un canvi de govern en el mes de juliol de 
2011 i no els consta que s’hi hagi fet cap tipus d’intervenció mentre que l’edifici 
roman tancat pel departament de Patrimoni. 

Una vegada que el Consell de Mallorca abandona definitivament aquestes inversions 
per posar en valor la nostra identitat com a poble (com saben, és voluntat del Consell 
de Mallorca abandonar les inversions estatutàries pel que fa al castell de Santueri), es 
troben que no s’exerceixen les competències així com cal ni s’està demanant al 
Govern de les Illes Balears que doti de pressupost aquestes inversions que permetin 
dur a terme la rehabilitació de l’edifici. 

El Grup Socialista, com és fa palès amb aquesta moció, allò que considera important –
i que han dividit en tres punts–, és realitzar en primer lloc una actuació urgent a la 
teulada que és la part de l’edifici que està en pitjors condicions. De fet, la teulada està 
coberta per una malla però consideren que això no és del tot suficient i que, fins i tot, 
es podria posar en risc el trànsit de vianants per davant del casal. 
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Alhora caldria fer també totes les inversions necessàries per tal de preservar l’edifici i 
així evitar que els seus elements arquitectònics es puguin fer malbé i no corrin el perill 
d’una possible pèrdua. 

El segon punt que presenten és que es realitzin, d’una vegada per totes, les cales al 
subsòl per tal de poder confirmar l’existència o no d’aquest cinquè banys àrab que 
permetria moltíssimes possibilitats. 

A Palma, en parlar d’una possible troballa arqueològica com seria la d’un dels cinc 
banys àrabs quan actualment només n’hi ha un que es pugui visitar, doncs seria una 
troballa arqueològica fonamental que implicaria un atractiu turístic i cultural més a 
posar en valor dins la ciutat, és a dir, que seria un element més d’atracció. 

Amb el tercer punt es posa de manifest que al seu Grup li agradaria que es disposàs, 
tal i com estava previst en el pla d’usos, d’aquest edifici per tal que sigui un centre de 
dinamització turística i cultural. 

En definitiva, el Grup Socialista considera que el Consell de Mallorca sí que ha 
mostrat la seva voluntat, en diferents ocasions, envers la defensa del patrimoni però 
això de vegades no basta i no poden estar aliens al fet que sembli que no tot el 
patrimoni tengui la mateixa preocupació per part del Consell de Mallorca, és a dir, 
que tengui cura d’uns elements patrimonials però no en tenguin d’altres. 

A mode d’exemple d’això indica que s’ha arribat a molts d’acords amb el Bisbat de 
Mallorca per protegir el patrimoni eclesiàstic que, evidentment, és de tots però cal 
tenir en compte que el Consell de Mallorca, com a institució, té un patrimoni propi 
que també s’han de protegir i preservar. 

Per això, sol·licita que la mateixa sensibilitat que tenen amb el Bisbat de Mallorca 
també la tenguin amb el patrimoni propi del Consell de Mallorca. 

El Sr. FONT (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca) anuncia que el seu Grup 
donarà suport a aquesta moció. 

Indica que vertaderament el Consell de Mallorca té tota una sèrie de propietats d’un 
gran valor patrimonial entre les quals es troba Can Weyler i d’altres com l’ermita de 
Bellpuig o el casal de can Blai Bonet i és imprescindible que, com a mínim, es puguin 
fer intervencions per conservar el patrimoni i alhora poder-li donar un ús. 

Tothom s’ha omplert la boca en parlar de posar en valor el nostre patrimoni com a 
eina de promoció turística i tothom ha reivindicat el finançament adient del Consell de 
Mallorca. Per tant, el seu Grup observa que no poden deixar d’insistir en reivindicar 
les inversions estatutàries que tocava haver rebut el Consell de Mallorca i entenen que 
la restauració de Can Weyler i dels altres edificis que són propietat del Consell de 
Mallorca passen perquè aquesta institució aconsegueixi les inversions estatutàries que, 
per llei, li corresponen. 

Per concloure reitera que, pels motius explicats, la seva coalició donarà suport a 
aquesta moció. 

La Sra. GARCIA (PP) comenta, en primer lloc, que el seu Grup donarà suport en part 
a aquesta moció perquè, com no podria ser d’altra manera, comparteixen una part de 
l’exposició de motius d’aquesta moció sobre la rehabilitació urgent de Can Weyler 
atès que també pensen que aquesta és una obra –com deia el Sr. Dalmau– de les més 
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importants del gòtic a Mallorca i a la ciutat de Palma i que, efectivament, es tracta 
d’un casal que va adquirir el Consell de Mallorca l’any 2010. 

No obstant això, el Grup Popular no està a favor dels tres punts d’acord de la moció i 
a continuació n’explicarà els motius. 

El Sr. Font deia que tothom s’omple la boca dient que s’ha de protegir de patrimoni i, 
en aquest sentit, observa que no és qüestió només de dir-ho sinó que s’ha de fer però 
ho han de poder fer ja que, de vegades, les circumstàncies no ho permeten. 

Igualment considera que s’han de defensar i de reivindicar totes aquelles inversions 
estatutàries i ho fan. Ho fan perquè els representants del Consell de Mallorca s’han 
reunit amb els representants del Govern de les Illes Balears, concretament amb la 
Direcció General d’Arquitectura i Habitatge, per tal de posar fi a l’agulla a aquestes 
tasques tan urgents que s’han de fer a Can Weyler. 

És cert que a Can Weyler hi ha unes tasques urgents a fer perquè és un edifici que 
necessita una intervenció urgent a la teulada, unes obres de consolidació d’elements 
estructurals de la façana, de la volada i de canalització de pluvials. 

Arran d’aquestes reunions mantengudes amb la Direcció General d’Arquitectura i 
Habitatge i amb altres membres del Govern de les Illes Balears s’ha redactat un 
projecte per part dels tècnics del Govern balear per dur a terme les obres de 
consolidació d’elements estructurals. 

Tot seguit indica que aquesta és la part de la moció que el seu Grup votarà a favor 
(que és el primer punt de la moció) perquè consideren que aquestes són unes obres 
que faran que l’edifici deixi d’estar en perill, cosa que vol l’equip de govern, és a dir, 
que vol tenir cura de l’edifici perquè no estigui en perill i perquè considera que 
aquestes obres són necessàries i urgents. 

Per altra banda, no coincideixen –i ja anuncia que hi votaran en contra– amb els dos 
darrers punts de la moció perquè el Consell de Mallorca no disposa del pressupost 
necessari. 

En aquest sentit explica que es va demanar una pròrroga, el passat mes de febrer, de 
les inversions estatutàries però encara no n’han obtingut resposta i no compten amb 
aquest pressupost. Per tant, en no tenir els doblers no poden plantejar inversions en 
aquelles obres faraòniques que l’anterior equip de govern havia previst fer a l’edifici 
de Can Weyler i que anomenen “pla d’usos”. 

Aquestes inversions no són una prioritat per a l’actual equip de govern ja que la llista 
de necessitats sobrepassa les possibilitats del Consell de Mallorca i, senzillament i 
estrictament, faran les actuacions necessàries per a la conservació de l’edifici de Can 
Weyler. 

Així doncs, el Consell de Mallorca ha decidit iniciar-hi unes obres que anuncia que 
començaran l’any 2013. Seran unes obres de rehabilitació mitjançant un expedient 
que es posarà en marxa aviat i que tendrà un caràcter prioritari per tal de dur a terme 
just les obres de consolidació de la façana, volada, canalització de pluvials i els 
elements estructurals. 

Resumeix dient que el Partit Popular estaria d’acord en votar a favor del primer punt 
d’acord de la moció però no així als punts segon i tercer. 
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El Sr. DALMAU fa notar que, atès que el PP està d’acord amb el primer punt de la 
moció, demanarà votació separada dels punts de la moció i assenyala que, tot i això, li 
sap greu que no hi hagi voluntat per mirar de fer-hi alguna passa més. 

Quan el Grup Socialista redactava la moció ha pogut conèixer la situació real de Can 
Weyler amb la col·laboració de l’associació Arca (que avui està representada a la sala 
de Plens) que és una institució que vetlla per la revitalització del centre històric de 
Ciutat i que, durant molts d’anys, ha posat en valor aquest patrimoni i ha tengut cura 
que Can Weyler arribàs fins avui en dia tal i com era mitjançant unes obres 
importants, i una feina constant de voluntariat per protegir aquest edifici. 

Per això, li sap greu que avui l’actual propietari (el Consell de Mallorca) no hi actuï 
com hi ha d’actuar. Està molt bé pretendre que s’elabori un pla d’actuació d’unes 
obres per condicionar i preservar allò que hi ha però sap greu que no hi hagi voluntat 
de treure-li un potencial a aquest edifici de Can Weyler. 

També li sap greu escoltar, a més a més, per part del Partit Popular manifestacions 
sobre “obres faraòniques” en referir-se a Can Weyler atès que no n’hi ha ni una d’obra 
faraònica.  

Potser el PP considera que és una obra faraònica posar en valor l’edifici de Can 
Weyler, protegir-lo, dotar-lo d’un pla d’usos, dinamitzar-lo de forma que sigui un 
atractiu turístic i cultural, tenir-ne cura, etc.  

Evidentment això no és tan fàcil com fer un edifici de nova planta que sortiria més 
barat però aquí es tracta de posar en valor aquest edifici i la seva arquitectura i, 
òbviament, hi fa falta una inversió però, en cap cas, no és cap obra faraònica. 

En aquest sentit, fa notar que desconeix quin projecte haurà vist la Sra. Garcia a qui 
assegura que l’anterior equip de govern no preveia cap obra faraònica a Can Weyler 
sinó tot el contrari. 

A més a més, li sap greu que el PP parli d’obres faraòniques perquè els membres del 
PP no són gestors que hagin demostrat que no fan obres faraòniques quan governa 
atès que aquesta comunitat encara pateix les obres faraòniques fetes i el deute generat 
quan governava el Sr. Matas. 

Comenta que entre l’equip de govern i persones que li donen suport són 21 consellers 
i els insta a anar a cridar, de bon de veres, davant el Sr. Bauzá perquè pagui d’una 
vegada. L’origen de tots els problemes del Consell de Mallorca és el seu finançament 
i el PP duu un any i mig governant-lo i no ha fet cap passa endavant per millorar-lo. 

Assegura que coneix les reivindicacions dels consellers. Sap que cada conseller 
reivindica el que li toqui quan li toca i sap cert i espera que el pressupost que presentin 
al Consell de Mallorca sigui acurat, fet amb seny i reivindicatiu però això no basta. 

Com a darrera qüestió, apunta que el Grup Socialista considera que Patrimoni és una 
de les competències més importants del Consell de Mallorca –conjuntament amb 
Carreteres, Medi Ambient i Serveis Socials– i, per tant, la preocupació pel patrimoni 
hauria de ser molt més seriosa per part de l’equip de govern actual. 

El Sr. ROTGER (vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports) demana, en primer 
lloc, seriositat a l’hora de tractar aquest tema i assenyala que s’està parlant d’una 
moció que surt a camí d’unes actuacions que ha duit a terme el Consell de Mallorca i, 
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concretament, el seu departament. Planteja, per tant, si tal vegada no s’haurà presentat 
la moció perquè s’han adonat que el tema ja està en marxa o perquè realment hagi 
sorgit per pròpia iniciativa. 

Tot seguit informa que una de les primeres visites que va fer en accedir al govern del 
Consell de Mallorca va ser a Can Weyler i va trobar l’edifici en un estat de certa 
deixadesa. 

A hores d’ara, la brigada de Patrimoni té l’edifici de Can Weyler net i, per tant, no pot 
acceptar que es digui que l’edifici està abandonat. L’edifici no està abandonat sinó 
tancat a l’espera d’unes intervencions però està net: s’han llevat les herbes, s’han 
llevat els embossos a les canals, etc. a fi que no es perjudiqui més l’estat actual de 
l’edifici. 

En segon lloc explica que l’equip de govern va encomanar un projecte per consolidar 
la teulada –que és la primera cosa que s’hi ha de fer, com bé sol·licita el Sr. Dalmau– i 
aquest projecte ja està fet amb la col·laboració del Servei d’Arquitectura de la 
comunitat autònoma i té un pressupost d’uns 55.000€. Aprofita per informar que la 
brigada de Patrimoni executarà aquest projecte amb caràcter immediat. 

També fa constar que, evidentment, la preocupació i el compromís d’Arca amb el 
patrimoni cultural de Mallorca el reconeixen i, especialment, en el sentit que Can 
Weyler ja va ser seu de les seves activitats i deixa constància de l’agraïment per totes 
les iniciatives i informacions que Arca aporta –no només en relació a aquest edifici 
sinó també a altres edificis– al departament de Patrimoni i que ell, públicament, 
agraeix. 

En quant a la moció, diu que poden donar suport al primer punt d’acord referit a les 
obres de conservació perquè ja estan en marxa i s’executaran amb caràcter immediat 
però pel que fa als punts núm. 2 i 3, allà on es demana que s’efectuïn les cales, 
observa que l’equip de govern considera que urgent només és consolidar la teulada i, 
per tant, les coses es faran una darrera l’altra. 

Afegeix que no creu que Intervenció General els permetés aprovar el segon o el tercer 
punt per iniciar la rehabilitació de l’edifici sense tenir l’expedient administratiu 
corresponent i sense que hi hagi la partida pressupostària assignada i, a més a més, els 
fons estatutaris, que l’anterior equip de govern va negociar i que varen signar l’any 
2010, varen disposar de tot un any per dur a terme aquestes actuacions, redactar el 
projecte –que no està fet– i el pla d’usos que és, evidentment, una declaració 
d’intencions a l’hora de signar el conveni. 

Considera que el punt tercer no cal votar-lo atès que l’obligació del Consell de 
Mallorca és dur a terme la rehabilitació de l’edifici i dedicar-lo a activitats de 
promoció turística i cultural perquè no poden dedicar-lo a altra activitat ja que 
incomplirien el conveni i no voldrien haver de tornar els doblers per no haver destinar 
els fons estatutaris a una inversió que no es correspon amb la finalitat per a la qual es 
va rebre l’ajuda. 

Apunta que s’hauria de demanar al Sr. Antich i a la Sra. Armengol on estaven 
consignats aquests fons estatutaris i si la partida està disponible o no. 

Com tothom comprendrà, s’hi ha d’actuar amb seriositat i amb responsabilitat i, per 
tant, no poden dur a terme una adjudicació a una empresa d’una obra si no disposen 
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de la partida corresponent i amb la seguretat total de poder complir el compromís de 
l’adjudicació i el compromís d’un contracte. 

En resum, ressalta que l’equip de govern coincideix amb els valors patrimonials de 
l’edifici i remarca que el Consell de Mallorca i el departament de Patrimoni en tenen 
cura, no el tenen abandonat i que la brigada de Patrimoni el vigila, el fa net tot llevant-
li brutícia i herbes que li puguin fer malbé i que, amb caràcter imminent, s’iniciarà la 
consolidació de la teulada que és essencial per dur a terme la resta de les obres. 

La Sra. PRESIDENTA recorda que votaran els punts de la moció de manera separada: 
per una part el primer punt i, per una altra, els punts segon i tercer. 

19.1 

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

19.2 i 19.3 

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

 
PUNT 20. MOCIÓ DEL GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA 
SOBRE L’APLICACIÓ DE LA LLEI DE DEPENDÈNCIA A MALLORCA. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
Atès que el Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de juliol, retarda d’una manera radical l’aplicació de la 
llei a milers de persones, a la vegada que incrementa les aportacions dels usuaris, elimina la 
compatibilitat entre dos o més serveis, redueix en un 15% la quantia de les prestacions econòmiques 
per cures en  l’entorn familiar, deixa sense seguretat social als cuidadors familiars i es redueix en un 
13% el nivell mínim de prestació econòmica. 
 
Atès que, segons dades del mes d’octubre de l’observatori de l’IMSERSO  hi ha reconeguts amb dret a 
prestació 16127 persones de les quals només tenen una prestació 9670.  
 
Atès que, des de que el Partit Popular governa en aquesta comunitat,  hi ha menys  beneficiaris que el 
juny del 2011. 
 
Atès que les concertacions per noves places de centre de dia i residències estan paralitzades.  
 
Atès que les inversions per la creació de noves places públiques estan paralitzades. 
 
Per tots aquest motius, el GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA presenta pel seu 
debat al proper Ple del Consell de Mallorca la següent MOCIÓ: 
 
1.- El Consell de Mallorca insta el Govern d’Espanya perquè retiri els darrers retalls contemplats en el 
Real Decreto-Ley 21/2012, de 13 de juliol.  
 
2.- El Consell de Mallorca sol·licita al Govern Balear que, en els pressupostos del 2013, hi hagi un 
augment dels recursos econòmics destinats a donar resposta a les necessitats de les persones dependents 
que tenen dret a les prestacions de residència i centres de dia. 
 
3.- El Consell de Mallorca incorporarà, en el pressupost del 2012, una partida econòmica suficient per 
continuar amb els projectes d’inversió per reconvertir les places de vàlids, ara inútils, en places 
d’atenció a persones dependents per tal de disminuir  les llistes d’espera.  
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El Sr. GARAU (PSOE) inicia la seva intervenció. 

En primer lloc, recorda que la presidenta d’aquesta institució va ser una de les ponents 
de la comissió que va treballar sobre la Llei de la dependència i que finalment es va 
produir un acord entre tots els partits polítics per tal de solucionar un problema 
gravíssim que afectava molta gent que es trobava mal atesa, com també el de moltes 
dones que tenien cura de familiars, en situacions molt dolentes i sense cap tipus de 
protecció.  

Recorda també que finalment es va aprovar l’esmentada llei, per unanimitat i amb un 
gran èxit.  

Observa que, segons semblava, no hi havia crisi econòmica i que sembla que ha 
vingut després, per la qual cosa aquesta llei pateix retallades, fet que ocasiona que 
moltes persones que esperaven una solució quedin abandonades.  

Assenyala que el Reial Decret 20/2012 de 13 de juliol de 2012 va ocasionar un 
conjunt de retallades importants, com ara un 15% en les prestacions econòmiques, un 
13% del nivell mínim de prestació econòmica, l’eliminació de la prestació econòmica 
a càrrec de la Seguretat Social per als familiars cuidadors i tot un gruix de doblers que 
havien d’arribar a les comunitats autònomes per fer possible la continuïtat de 
l’aplicació de l’esmentada llei. 

Fa avinent que d’ençà que governa el PP, des de fa un any, hi ha 7.000 persones que 
encara esperen rebre una prestació econòmica, tot i tenir-ne el dret reconegut, segons 
les dades de l’Observatori de l’Institut Mallorquí de Serveis Socials (IMSERSO).   

Diu que hi ha 287 persones menys que fa un any entre les beneficiàries, fet que 
demostra que la llei està paralitzada i que en determinats aspectes experimenta un 
retrocés. D’altra banda, no existeixen projectes d’inversió pública ni privada 
concertada per tal de donar solucions, com ara per atendre les més de 700 persones 
que ocuparien una plaça de residència pública si la tenguessin.  

Fa notar que aquest és un col·lectiu molt afectat per la situació econòmica actual 
perquè té un doble problema: el de la dependència per una part, que s’afegeix a la 
frustració enorme a causa de l’expectativa creada en el sentit de rebre l’oportuna 
prestació econòmica per aquest motiu. 

Per aquestes raons assegura que és urgent prendre tota una sèrie de mesures, entre les 
quals es troba la inversió pública que defensa aquesta moció.  

Fa notar que, en aquest sentit, el Consell de Mallorca no invertirà més que devers 
20.000€ durant aquest any en la millora de les residències. Recorda que durant la 
darrera legislatura s’hi varen invertir 4.600.000€, segons dades del servei de 
Intervenció de l’IMAS.  

Per aquestes raons diu que, tot i que ja sap que l’equip de govern li dirà que no hi ha 
doblers, el cert és que n’hi ha de doblers, però estan mal repartits. El que s’ha vist en 
el cas dels pressuposts de l’Estat espanyol és que, pel que fa a les inversions, la nostra 
comunitat autònoma ha quedat a la cua de les comunitats autònomes.  

Fa avinent que si el Govern de Madrid té unes altres prioritats i no inverteix en les 
prioritats socials que té el Consell de Mallorca o el Govern de les Illes Balears, és 
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evident que no hi ha doblers aquí, però observa que sí que n’hi ha a Madrid, tot i que 
es destinen a altres coses. 

Afirma que ja és possible veure, de forma clara i rotunda, sense pal·liatius, que 
aquesta política que només és de retallades, d’austeritat i de reducció de la despesa no  
traurà la societat de la crisi i dels problemes que té sinó que encara ens enfonsarà més.   

Insisteix a demanar un canvi de rumb perquè no es torni a repetir el que va ocórrer 
amb les decisions del PSOE, quan varen pensar que amb un programa d’austeritat 
podrien solucionar el problema i resoldre la crisi però es va enfonsar encara més la 
situació.  

Torna a dir que el govern actual enfonsa encara més l’economia, i que no crea 
inversió. En aquest sentit, posa l’exemple de l’edifici de Can Weyler i retreu la manca 
d’inversió que s’hi fa, quan és clar que crearia riquesa, que crearia un producte 
cultural mallorquí, per un turisme de qualitat.  

Retreu també que posin l’excusa de no tenir doblers, quan la causa és que el Sr. 
Bauzá, president del Govern balear no dóna a la Sra. Salom, presidenta del Consell de 
Mallorca la partida econòmica que pertoca assignar a aquesta institució i el Sr. Rajoy, 
com a president del Govern de l’Estat no dóna al Sr. Bauzá allò que ell li demana. Fa 
notar que ja saben prou bé a qui dóna els doblers el Sr. Rajoy; per exemple, molts de 
doblers a Galícia abans de les passades eleccions.  

Demana que no tornin a excusar-se en la manca de doblers, atès que existeix una 
distribució estratègica dels doblers de què disposa el PP. 

Torna a dir que les persones dependents necessiten que els donin una mà, i és això el 
que demana la moció: que retirin les retallades que conté l’esmentat decret de juliol de 
2012 i que proposin al Sr. Bauzá, ara que el pressupost es troba en procés de discussió 
al Parlament de les Illes Balears, que destini unes quantitats suficients per no 
paralitzar l’aplicació de la Llei de la dependència i que el Consell de Mallorca 
comenci a invertir en les seves residències, perquè són unes inversions productives, 
una reinversió per tal de reconvertir places de vàlids en places de dependents i 
aquestes es poden concertar.  

Per acabar, diu que tot i que siguin repetitius els arguments amb els quals ha explicat 
aquesta moció, si és necessari repetir-los durant els quatre anys de legislatura, ho farà. 

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

Expressa l’acord total del seu Grup polític amb el contingut de la moció. Assenyala 
que els nostres serveis socials i els recursos socials ja comencen a estar saturats i que 
el perfil actual dels usuaris ha canviat; es tracta de persones que mai no havien fet ús 
d’aquests recursos i ara comencen a fer-ne.  

Fa notar que és precisament ara quan s’haurien d’augmentar totes les prestacions 
bàsiques destinades a pal·liar aquest tipus de situacions, tot i que fan justament el 
contrari. 

També comparteixen l’opinió de que només hi ha doblers per allò que interessa. 

Diu per endavant que el seu Grup polític presentarà una moció sobre la supressió del 
servei de teleassistència, raó per la qual ja tendran ocasió d’aprofundir en qüestions 
relacionades amb les que tracta la moció. 
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Finalment, anuncia el vot favorable a la moció.  

La Sra. LLINÀS (PP)  

Recorda que la Llei de dependència va entrar en vigor l’any 2006 i preveia fer una 
revisió de la seva aplicació tres anys després, tot i que no es va fer aleshores sinó que 
s’ha fet ara, cinc anys després, juntament amb el Consell Territorial liderat per 
l’IMSERSO en totes les comunitats autònomes. 

Aquesta revisió ha permès posar en evidència moltes irregularitats pel que fa a 
l’aplicació de l’esmentada llei. S’ha vist que l’entrada en vigor d’aquesta llei ha estat 
precipitada, que la normativa s’ha desenvolupat de forma confusa i que la seva 
aplicació ha estat molt complicada, que el finançament ha estat del tot insuficient, que 
el retard ha estat molt important/considerable. També retreu el retard en el 
procediment sobre la resolució dels expedients, així com el pagament de les 
prestacions, atès que el mes de juny de 2011 superava l’any i mig, en aquesta 
comunitat autònoma. 

Atès que l’oposició retreu que el govern del Sr. Rajoy fa tantes retallades, recorda que 
la primera retallada la va fer el govern del Sr. Zapatero, amb el Reial Decret Llei 
8/2010 de 20 de maig, que adoptava mesures extraordinàries per a la reducció del 
dèficit públic als pressuposts generals de l’Estat de 2011, a la partida pressupostària 
destinada a la Llei de la dependència, que va baixar el nivell de concert a les 
comunitats autònomes precisament en un any en què s’incorporaven al sistema de 
dependència 150.000 persones més.  

A més a més, es va limitar l’efecte retroactiu de reconeixement de la prestació a sis 
mesos i no al moment de la sol·licitud i, en aquesta comunitat autònoma, el Govern 
balear amb el Sr. Antich al capdavant, va deixar de pagar les prestacions a  les 
persones que tenien el dret reconegut, perquè no hi havia doblers, mentre que les va 
pagar a les persones que s’incorporaven. Assegura que això ho va fer la consellera 
Sra. Josefina Santiago, durant la darrera legislatura del Govern del Sr. Antich. 

Retreu que ara donin tota la culpa de la situació actual de la Llei de la dependència al 
Sr. Rajoy i al Sr. Bauzá i fa avinent que tenen recursos, al Parlament i al Govern de 
l’Estat per fer saber que no els agraden els pressupostos centrals i autonòmics i per 
modificar-los, per la via de les esmenes. 

Per acabar, anuncia que votaran en contra dels tres punts de la moció i fa avinent que 
és molt agradable crear expectatives a les persones, però a vegades no és just i val més 
fer una aturada per avaluar i millorar l’aplicació de les lleis.  

El Sr. GARAU intervé a continuació. 

Diu a la Sra. Llinàs que, atès que ella s’ha referit a actuacions del Sr. Zapatero, ell 
anirà també més enrera per recordar que el Sr. Matas era, d’entre tots els presidents de 
comunitats autònomes d’Espanya, el que tenia menor despesa per persona major 
dependent. Afirma que aquesta és una realitat ben evident, de la qual n’hi pot mostrar 
tots els documents que desitgi. 

Recorda que quan el seu Grup polític va governar aquesta comunitat autònoma es va 
passar de zero persones a les quals s’aplicava una prestació de dependència a 10.166 
persones, el mes de juny de 2011. 
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Retreu al PP que, d’ençà que ha arribat al poder, només tengui 496 persones que reben 
una prestació per dependència. Assegura que tota la resta és un “bla, bla, bla polític”.  

Retreu també que tenguin les persones aturades, a ca seva i en males condicions i diu 
que és això, el que li interessa a ell, no les actuacions del Sr. Zapatero. 

Demana que no li parlin més de que ho han de revisar, sinó que ho revisin d’una 
vegada. Retreu que només revisin per retallar i que es paralitzin i deixin tothom 
enlaire. 

Diu que el PSOE, tant al Parlament de l’Estat com al Parlament de les Illes Balears, 
en el moment adequat, farà propostes per tal que les persones majors i els seus 
familiars que estan esperant una prestació econòmica la tenguin.  

Retreu també que l’actual vicepresident econòmic del Govern balear, el  Sr. Aguiló, 
hagi establert una taxa de 20 € per fer una segona valoració de prestació d’ajuda a la 
dependència. Fa notar que la farà molta gent que té un grau inferior de dependència 
per tal d’aconseguir un grau superior. 

Diu que a hores d’ara, segons dades de l’Observatori de l’IMSERSO, hi ha moltes 
persones (658) a les quals s’ha baixat la valoració, del grau 3 al grau 2, en funció del 
sistema de revisió que s’està aplicant actualment. Aquesta és la realitat, tota la resta és 
la ideologia que ja es coneix a bastament.  

El Sr. ENSENYAT intervé a continuació. 

Recorda que els clàssics deien: “Primum vivere, deinde filosofare” (primer viure, 
després filosofar) i assenyala que allò que s’ha d’evitar és que mentre uns filosofen 
unes altres persones no puguin viure, que és exactament el que ocorre actualment. 

Lamenta que, mentrestant, es criminalitzin totes i cadascuna de les actuacions que es 
fan, amb afirmacions com ara: “hem de revisar la llei perquè hi ha gent que no fa les 
coses com pertoca”, “hem de retirar l’atenció sanitària als immigrants perquè n’hi que 
n’abusen”. Ho considera un error, fins i tot quan se’n fa una pura insinuació.  

Assenyala que el moment present demana just el contrari, duplicar el nombre de 
recursos; en canvi, l’equip de govern ho deixa tot en la meitat.  

D’altra banda, dóna la raó al Sr. Garau quan afirma que hi ha doblers per allò que 
interessa. Per aquesta raó, considera que s’haurien de qüestionar si ara és bon moment 
per construir més trens AVE o altres infraestructures d’aquest tipus o si s’haurien 
d’invertir aquests doblers en altres qüestions. Fa avinent que convendria que 
s’aplicassin aquesta reflexió. 

La Sra. CIRER (consellera executiva de Benestar Social) intervé per tancar el debat. 

Fa notar que la situació que vivim no és la més òptima i no ho és per a ningú, ni per a 
l’oposició ni per a l’equip de govern, que té la responsabilitat de gestió.  

Un cop feta aquesta matisació, vol situar el context del debat que l’oposició anomena 
“retallades del Reial Decret Llei de 13 de juliol” en el marc que ja ha introduït i 
explicat perfectament la Sra. Llinás en la seva intervenció anterior: el d’un debat del 
Consell Territorial del Sistema per a l’autonomia i atenció a la dependència, en el qual 
hi estan representades totes les comunitats autònomes. En una d’aquestes sessions, la 
celebrada el 12 d’abril de 2012, se va aprovar un avenç de l’avaluació i se va acordar, 
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en funció de l’avaluació que s’havia fet de la Llei de la dependència, escometre una 
sèrie de millores i reformes amb un objectiu clar: fer possible assegurar la 
sostenibilitat del sistema per a l’autonomia i l’atenció a la dependència. 

Observa que no cercaran culpables ni anomenaran ningú, però considera que 
l’esmentat Consell Territorial va posar en evidència que han existit errors de càlcul 
molt importants, que tenen unes conseqüències a l’hora de fer les previsions que va 
fer la llei, i en poden citar alguns, que indica tot seguit. 

Per exemple, a les Illes Balears, la previsió de grau 3 per a l’any 2007 es xifrava en 
4.056 persones i arribat el gener de 2012 el grau 3 va superar les 6.400 persones. En 
conseqüència, es tracta d’una desviació del 64% i es deixa en evidència una llei que 
no respon a les necessitats que es plantegen durant l’any 2012. 

Un segon exemple d’allò que el Consell de Mallorca va estimar també com un error 
de càlcul que obligava a abordar les reformes esmentades per tal d’assegurar la 
sostenibilitat d’aquesta llei és que, en termes econòmics, el cost de la dependència 
durant els primers cinc anys d’implantació ha superat en 2.724 milions d’euros les 
quantitats estimades en un principi.  

Fa notar que son situacions difícils d’abordar per les persones que tenen la 
responsabilitat de gestió en les diferents administracions, tot i que és clar que si hi ha 
doblers els trobaran, entre tots. 

Evidentment, no estan contents amb aquesta situació, és clar que s’ha de fer feina 
perquè la situació millori i es compleixin una sèrie d’objectius que també ha marcat 
l’esmentat Consell Territorial. 

Diu que confien en el sistema actual i en la feina que es fa en matèria de coordinació, 
liderada pel ministeri, i creu que s’ha d’aconseguir una millora per a les comunitats 
autònomes, entre elles la nostra. 

Quant a l’afirmació que hi ha doblers però que estan mal repartits diu que voldria que 
quedàs clar que quan s’exposa la manca d’inversions –en al·lusió al punt tercer de la 
proposta– sembla que es posa com una excusa. Afirma que no és ni una excusa ni una 
línia d’actuació política, és un fet de necessitat d’actuació i de necessitat de prioritzar. 

És clar que voldria tenir una capacitat pressupostària i de tresoreria per abordar tots 
els projectes que tenen, tots els serveis als quals volen arribar i poder fer nous 
projectes i noves línies d’actuació i de prioritat política, però atès que no serà possible 
–ja ho veuran durant el debat del pressupost– i tot i que la millora de les residències és 
una prioritat –adequar les places que tenen a la dependència– però també n’hi ha 
d’altres.  

Diu que no és possible votar a favor aquesta proposta perquè fa referència a una 
“partida econòmica suficient” i sap que, malauradament, no podrà ser suficient per 
abordar totes les millores que s’haurien de fer en un any.  

Dins les prioritats hi ha el pagament del personal, les ajudes a famílies i prestacions 
individuals com ara la Renda Mínima d’Inserció (RMI) el manteniment del contracte 
de serveis i convenis i fer possible el pagament periòdic tot i que amb retard als 
proveïdors ordinaris bàsics essencials (menjar, farmàcia, electricitat) i evidentment la 
millora de les infraestructures, sobretot les de residències en els centres propis de 



 58

l’IMAS. Tot i això, s’ha de donar cobertura a totes les altres i, si és possible, abastar 
també aquesta.  

Assegura que la seva feina i la seva responsabilitat és fer-ho tot possible, però a 
vegades, com és el moment present, tenen dificultats per aconseguir-ho. 

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

 
PUNT 21. MOCIÓ DEL GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA 
AMB MOTIU DEL DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA DE 
GÈNERE. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 

Les dones segueixen morint any rere any pel terrorisme masclista, segueixen sofrint en la seva vida i en 
la dels seus fills i filles agressions físiques i psicològiques, segueixen vivint, massa vegades en silenci, 
un infern del que és molt difícil escapar. I cridem que el masclisme mata. No obstant això aquest any, 
2012, el crit ha de ser major, perquè la violència de gènere està caient en l'oblit. El Govern de Mariano 
Rajoy està deixant de donar suport a les víctimes. 
 
Fa un any que el Partit Popular va guanyar les eleccions i Espanya ja ha retrocedit 14 llocs en l'Índex 
del Fòrum Econòmic Mundial. Catorze llocs que es tradueixen en un rècord de passos enrere. Cada dia 
les dones espanyoles tenen més dificultats per tenir una ocupació, per fer compatible la seva vida 
laboral i familiar, per accedir a l'educació, la sanitat, o l'atenció social, per exercir els seus drets sexuals 
i reproductius, per incorporar-se a espais de participació i presa de decisions. 
 
El més sagnant de tots aquests passos enrere és el que afecta al dret de les dones a viure sense 
Violència de Gènere. En el primer comunicat oficial de la Ministre responsable, Ana Mato, es va 
tractar com a “violència en l'entorn familiar” l'assassinat masclista d'una dona a les mans de la seva 
parella. Acabava de començar la marxa enrere. Fa amb prou feines uns dies, condemnàvem l'assassinat 
de Inge Gisela Frefrau von Stein, una dona de nacionalitat alemanya de 66 anys, a Canyamel, o el 
tràgic cas d’una nina de 13 anys amb un cúmul de fallades del sistema.  
 
Assistim a retallades que són molt perilloses. Les primeres reculades van començar amb les campanyes 
de sensibilització social, que es van arribar a qualificar de propaganda. La prevenció i la sensibilització 
són fonamentals per aconseguir la complicitat de la societat i de l'entorn, com són imprescindibles 
perquè les dones puguin reunir forces suficients i afrontar la denúncia de la violència que sofreixen. La 
prevenció és l'inici del camí per sortir de la violència i, a partir d'aquí, les Administracions Públiques 
han d'engegar tots els recursos necessaris per protegir i recolzar la seva decisió. 
 
Des de l'any 2011 el Pressupost del Govern de l'Estat per a la prevenció integral de la violència de 
gènere s'ha vist reduït en un 27%, més de 8 milions d'euros. Als pressupostos pel 2013, fins i tot el 
Govern ha retallat en un milió d'euros els Programes d'assistència social per a dones víctimes i menors 
exposats a la violència. 
 
La reducció del pressupost i el lideratge de polítiques d'igualtat de l’Institut Balear de la  Dona, la 
supressió de l'Adreça Insular d'Igualtat suposen una reculada en la lluita per la igualtat que és el millor 
antídot contra la violència de gènere. 
  
Per tot això, el GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA presenta pel seu debat al proper 
Ple del Consell de Mallorca la següent MOCIÓ:  
 
1.- El Consell de Mallorca garantirà l'accés a les ajudes de les dones víctimes de violència de gènere 
recollides en l'article 27 de la llei 1/2004 de mesures integrals contra la violència de gènere.  
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2.- El Consell de Mallorca impulsarà les línies del Pla Estratègic d’Igualtat d’Oportunitats entre Dones 
i Homes per prevenir i actuar davant de la violència masclista. 
 
3.- El Consell de Mallorca  exigirà  al Govern de les Illes Balears i al Govern de l'Estat que no redueixi 
els pressupostos, els programes, actuacions ni serveis dirigits a combatre la violència de gènere i 
atendre a les dones. 
 
4.- El Consell de Mallorca creu necessari protegir els nens i nenes, a els qui considerem víctimes de la 
violència de gènere quan es produeix violència cap a les seves mares. 
 

 

La Sra. CANO (PSOE) explica que les dones segueixen morint, any rere any, per 
violència masclista; segueixen sofrint, a la seva vida i la dels seus fills, agressions 
físiques i psíquiques; segueixen vivint, moltes vegades, en un silenci –en un infern– 
del qual és molt difícil escapar.  

Fa unes setmanes condemnaven l’assassinat brutal d’una dona alemanya –Gisela von 
Stein– a Canyamel, la segona dona assassinada enguany a la nostra illa, o el tràgic 
assassinat d’una nina de 13 anys –Almudena– amb un cúmul de fallides del sistema 
que planteja un debat necessari sobre l’ampliació de l’edat legal de les relacions 
sexuals dels menors amb els adults. 

De 2003 fins a dia d’avui 675 dones han estat assassinades per les seves parelles o 
exparelles per aquesta xacra del terrorisme masclista. 38 dones en el que duim d’any. 
Les víctimes de la banda terrorista ETA, des de l’any 1975, han estat 864. 

Aquestes dades donen una magnitud d’aquest fenomen i, lamentablement, encara 
troben, a dia d’avui, persones que neguen la violència de gènere. 

La crisi econòmica ha fet invisibles, encara més, les desigualtats i bretxes de gènere 
que tenen la seva base en les relacions desiguals de poder entre els homes i les dones, 
en el menyspreu de milers d’anys per les dones i les coses femenines, en la 
subordinació històrica de les dones en la circumscripció en l’àmbit privat i 
reproductiu i en la instrumentalització de llur cossos. 

Les polítiques de retallades indiscriminades del Partit Popular els ho estan posant molt 
complicat a les dones d’aquest país. Més dificultats per tenir accés a una ocupació; per 
compatibilitzar vida laboral, familiar i personal; per accedir a l’educació amb la 
pujada de les taxes universitàries d’un 60%; a la sanitat, sobretot, pel que fa a les 
dones immigrades a les que neguen drets fonamentals; amb dificultats per a l’atenció 
social i per exercir llur drets sexuals i reproductius. 

La prevenció, sensibilització i assistència a les dones víctimes de violència de gènere 
tampoc no han escapat de les tisores del Partit Popular. 

Al seu primer comunicat oficial, la ministra Ana Mato va tractar, com a violència en 
l’entorn familiar, l’assassinat masclista d’una a dona a mans de la seva parella. 
Acabava de començar la marxa enrere. 

S’han arribat a qualificar les campanyes de prevenció i sensibilització com a 
propaganda quan aquestes –la prevenció i la sensibilització– són fonamentals per 
aconseguir la complicitat de tota la societat. Són l’inici del camí per sortir de la 
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violència i, a partir d’aquí, les administracions públiques han d’engegar els recursos 
necessaris per protegir i donar suport a les dones maltractades. 

Emperò encara hi ha més. Des de 2011, els pressuposts del govern de l’Estat per a la 
prevenció integral de la violència de gènere s’han reduït en un 27% (més de 8M€). 
Per als pressuposts de 2013, el Sr. Rajoy ha retallat 1M€ dels programes d’assistència 
social per a dones víctimes i menors exposats a aquesta violència. 

Tenim un ministre de Justícia que vol imposar, legislativament, el patriarcat més 
coercitiu, aquell que nega a les dones drets i llibertats fonamentals, amb una reforma 
de la llei de l’avortament que amenaça conquestes dels darrers 25 anys i que vol anar 
més enllà de la llei de 1985 de supòsits, és a dir, més enrere d’on es va atrevir a 
arribar el seu propi pare tot impedint un avortament per malformació fetal i obligant 
mares i fills al sofriment. 

Això demostra que està governant l’extrema dreta, una dreta allunyada de la societat 
civil i de les dones d’aquest país. 

Avui matí han pogut contrastar que els pressuposts de la comunitat autònoma per a 
2013, un any més, li fiquen la ganivetada al pressupost de l’Institut Balear de la Dona. 
L’any passat se’n va reduir bastant el pressupost i enguany comptarà amb gairebé 
400.000€ menys que afectaran, de manera indiscutible, a la qualitat del servei 
d’acompanyament a les dones víctimes de violència de gènere i afectarà a serveis 
essencials per a aquestes dones. 

Cal recordar que el Consell de Mallorca va tancar la Direcció Insular d’Igualtat al 
començament d’aquesta legislatura per manca de suport i voluntat política tot 
argumentant que s’evitarien duplicitats atès que l’Institut Balear de la Dona la supliria 
i duria a terme totes les polítiques d’igualtat de gènere. Res més lluny de la realitat! 

Ara per ara no existeix una Direcció Insular d’Igualtat perquè la presidenta del 
Consell de Mallorca s’estima més destinar els recursos a la caça i als tords. Ahir 
mateix destinaven una partida de 138.000€ als caçadors i el mes passat aprovaren 
destinar-hi 120.000€, tot això quan s’estan tancant serveis d’igualtat. 

No reconeixen que la millor prevenció i el millor antídot contra la violència de gènere 
és la igualtat d’oportunitats. 

Per totes aquestes raons, el Grup Socialista proposa quatre acords:  

1) Garantir l’accés a les ajudes de les dones víctimes de violència de gènere, 
recollides en l’article 27 de la Llei integral contra la violència, tot donant-ne difusió a 
les institucions de la nostra illa i, sobretot, a organismes on les treballadores socials 
poden després desviar les dones maltractades. 

2) Impulsar les línies del Pla estratègic d’Igualtat d’Oportunitats entre Dones i Homes 
que té aquesta institució, un pla estratègic del qual la consellera va dir fa un parell de 
mesos que s’estava revisant per passar-li el cotó ideològic i del qual, a dia d’avui, 
encara no en saben res.  

Probablement, de tant de gratar –li diu a la Sra. Cirer– al final no hi haurà ni Pla ni dit 
ni absolutament res i fa avinent que si no els agrada el Pla Estratègic redactat la 
passada legislatura, doncs en poden fer un de nou ja que no entén com coses tan 
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valuoses, que han costat temps, esforços i on s’ha implicat molta gent (tècnics, agents 
socials), hagin quedat en un calaix. 

3) Exigir al Govern de les Illes Balears i al Govern de l’Estat que no redueixin 
programes ni actuacions ni serveis dirigits a combatre la violència de gènere. 

Els pressuposts, que han estat qualificats com els més socials de la història pel Sr. 
Montoro, retallen no només serveis crucials per a les dones com els relatius a la Llei 
de la dependència sinó que retallen serveis en general atès que compten amb 8M€ 
menys de pressupost per tal d’atendre les dones maltractades i els seus fills i deixant 
sense partida el pla personalitzat d’assistència a les víctimes de violència de gènere a 
les Illes Balears amb 400.000€ menys de pressupost. 

4) El Consell de Mallorca creu necessari protegir els nins i les nines als que 
consideren, també, víctimes d’aquesta violència de gènere. 

Per concloure, fa constar que són quatre acords que són assumibles per aquesta 
institució i que, baldament no hi hagi voluntat política, l’Estatut d’Autonomia delimita 
clarament que les competències en matèria d’Igualtat, Dona i Violència de Gènere 
corresponen al Consell de Mallorca. 

La Sra. CAMPOMAR (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca) manifesta que és 
difícil afegir més coses a una exposició tan detallada com ha fet la Sra. Cano i anuncia 
que el seu Grup donarà suport a la moció. 

Tot seguit comenta que el seu Grup considera que la política ultraconservadora del 
govern del PP, amb un desmantellament total de l’estat del benestar, és el més clar 
exemple de la voluntat de fer-nos retornar a un passat on no volem tornar. 

Allà on no arriben el serveis públics, hi han d’arribar les dones. Desgraciadament els 
fets demostren que és així. Les retallades colpegen les dones amb molt més violència 
que no castiguen la resta de la població. Quan l’Estat fa una passa enrere, són les 
dones les que aguanten aquest coixí i les que han de fer l’esforç de sobrepassar 
aquestes mesures. 

Destaca que la política que fa el Partit Popular ha duit a la supressió de l’Oficina 
d’Atenció a les Víctimes del Delicte i altres mesures –no totes són econòmiques– com 
la reducció del suport a la Llei de dependència o apostar per aules segregades per 
sexes. Recalca que aquí sí que no s’ho miren a l’hora de subvencionar escoles que 
segreguen els nins de les nines. 

Llavors també amenaces a nivell estatal. Amenaces d’eliminar prestacions sanitàries a 
les dones com, per exemple, en relació a mamografies; amenaces de reformar la Llei 
d’interrupció voluntària de l’embaràs i moltes d’altres. 

Per totes aquestes raons i pels motius exposats per la Sra. Cano, el seu Grup donarà 
suport a aquesta moció. 

La Sra. LLINÀS (PP) li diu a la Sra. Cano que no sap per on començar i li demana si 
de veres es creu tot el que diu. Assegura no és cert res del que ha dit la Sra. Cano i 
remarca que ja basta de demagògies i de mentides barates. 

Li recorda que la Llei integral es va votar entre tots els partits –inclòs el Partit 
Socialista que la va liderar– i, per tant, és una fita de tots els partits que en aquell 
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moment eren presents al Congrés dels Diputats però, en canvi, sembla que sigui un 
mèrit just del Partit Socialista. 

A més a més, varen ser les comunitats autònomes les que la varen posar en marxa, 
amb molts d’esforços i molts de recursos econòmics i humans que varen ser 
necessaris, en aquell moment, per posar en marxa la Llei integral i no gràcies al 
govern del Sr. Rodríguez Zapatero ja que va donar molts pocs doblers per posar-la en 
marxa. 

Moltes comunitats autònomes de tots els colors polítics, actuant en contra del govern 
del Sr. Rodríguez Zapatero, es varen haver de posar d’acord pel que fa a les mesures i 
a la posada en marxa de la llei. 

A continuació informa que l’any 2010, quan governava el Sr. Rodríguez Zapatero, el 
pressupost per a actuacions de prevenció de la violència de gènere era de 3M€ i, en 
canvi, per a l’any 2013, sota el govern del Sr. Rajoy, n’hi haurà 22,2M€. 

Per tal que la Sra. Cano estigui tranquil·la, informa que tot els programes dedicats a 
millorar la seguretat, protecció i atenció personalitzada a les víctimes de la violència 
de gènere es mantenen o s’incrementen i que s’hi destinaran 12,8M€ i que, entre 
d’altres partides, n’hi haurà una de 18,9M€ per impulsar la lluita contra la 
discriminació, fomentar l’ocupació i la formació així com l’emprenedoria de les dones 
i polítiques d’igualtat a les empreses. 

Tot seguit anuncia que el seu Grup votarà a favor del primer punt de la moció però vol 
recordar que les Illes Balears és l’única comunitat autònoma d’Espanya allà on una 
diputació, cabildo o consell tramita les ajudes de l’article 27 i això es va fer, 
simplement, perquè els quatre consells estaven governats pel PSOE i l’Institut Balear 
de la Dona, que era l’organisme al qual li tocava tramitar-les, el duia Esquerra Unida, 
és a dir, que era una simple qüestió de protagonisme barat. 

En quant al segon punt de la moció, anuncia que també hi votaran a favor però 
aclareix que el Consell de Mallorca no “impulsarà” sinó que “continuarà impulsant” 
les línies del Pla Estratègic atès que és quelcom que ja es fa i així li explicarà després 
la consellera executiva de Benestar Social. 

Pel que fa al punt tercer, comenta que l’acord diu “Exigirà tant al Govern de les Illes 
Balears com al Govern de l’Estat que no redueixin pressupost als programes...” i 
puntualitza que, segons el seu parer, aquesta frase resulta un poc irònica. 

En aquest sentit, fa notar que la Sra. Cano ha dit que s’ha reduït un 15% el pressupost 
de l’Institut Balear de la Dona i li recorda que aquesta reducció no arriba al 23,30% 
que li va llevar el Sr. Antich l’any 2010 i això sense comptar l’any 2011 que va 
prorrogar el pressupost i, per tant, votaran en contra d’aquest tercer punt de la moció. 

Sobre el punt quart diu que, per descomptat, hi votaran a favor. En primer lloc perquè 
és una obligació legal el fet de vetllar pels menors i, en segon lloc, per convicció. 

La Sra. CANO agraeix, en primer lloc, a la Sra. Campomar el suport del seu Grup a la 
moció. 

Respecte a la intervenció de la Sra. Llinàs, assenyala que li sorprèn que hagi estat 
presidenta d’un organisme com l’Institut Balear de la Dona i no sàpiga diferenciar el 
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suport institucional que pot tenir del seu partit polític de la defensa dels interessos de 
les dones d’aquesta illa. 

La Llei integral contra la violència de gènere és, efectivament, la primera llei que va 
fer el Sr. Rodríguez Zapatero. Una llei que no és un mèrit del PSOE ja que respon a 
una reivindicació històrica del col·lectiu feminista que es va cansar d’exigir-la, per 
activa i per passiva, just abans que arribàs el Sr. Rodríguez Zapatero, és a dir, quan 
governava el Sr. Aznar qui passava olímpicament dels temes de gènere i feminisme i 
no la va aprovar.  

Va ser llavors, en entrar a governar el PSOE, que es va assumir el compromís 
d’elaborar aquesta llei i, efectivament, entre tots els grups polítics es va aconseguir 
aprovar una llei integral contra la violència de gènere. 

Lamentablement, emperò, no varen tenir el mateix suport per tal de continuar 
avançant en drets i llibertats atès que cal recordar que, en aprovar la Llei d’igualtat, el 
Partit Popular va recórrer la qüestió sobre la paritat al Tribunal Constitucional i, com a 
resultes del pronunciament del Tribunal, se’n varen dur el primer cop i aquesta 
setmana s’han duit el segon cop quan el Tribunal Constitucional ha dit que els 
matrimonis homosexuals en aquest país són constitucionals i són legítims. 

En aquest sentit, indica que ja és ben hora que el Partit Popular demani perdó per 7 
anys de patiment de les persones homosexuals d’aquest país ja que més de 22.000 
parelles homosexuals han estat durant 7 anys amb l’ai al cor esperant una sentència. 

Referent al comentari de la Sra. Llinàs sobre l’article 27, li observa que és una 
mesquinesa absoluta. I és una mesquinesa absoluta perquè, a diferència d’aquesta 
legislatura, el Partit Socialista sí va assumir una voluntat política per tal que hi hagués 
una Direcció Insular d’Igualtat amb molts de recursos, una consellera, una directora 
insular i més personal  

Des d’aquella Direcció Insular es varen desenvolupar agents d’igualtat que anaven 
pels diferents pobles i un pla d’igualtat que no accepta que ara diguin que continuaran 
desplegant ja que, a dia d’avui, no s’hi ha fet absolutament res. Era un Pla Estratègic 
que contemplava una part important –que es va experimentar– i que eren els 
pressuposts amb perspectiva de gènere. 

Ara fa unes setmanes que s’ha atorgat el premi Príncep d’Astúries a la filosofa nord-
americana Martha C. Nussbaum i, precisament, l’enfocament que el seu partit va 
adoptar per posar en marxa els pressuposts amb perspectiva de gènere era d’aquesta 
autora. En concret està parlant de les tesis de les capacitats i, d’entre elles, l’objectiu 
de viure sense violència. 

Remarca que en aquell moment hi va haver una voluntat, uns recursos i un pressupost 
que, encara que era petit, complementava el pressupost de l’Institut Balear de la Dona 
i gràcies a l’esforç de l’anterior directora insular d’Igualtat –María José Varela– 
aquesta institució està gestionant les ajudes de l’article 27 per a les víctimes de 
violència de gènere, unes ajudes que varen deixar fermades i ben fermades –tant de 
bo– perquè sinó ara les haguessin fulminat. 

Per concloure la intervenció, agraeix el suport als altres dos punts de la moció. 

La Sra. CAMPOMAR manifesta que el seu Grup en relació a aquest tema i veient la 
política del PP, que va en contra de qualsevol matèria d’igualtat, d’oportunitat i, 
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sobretot, de dones i de nins, no donarà suport a declaracions institucionals buides de 
contingut sinó a mocions concretes perquè no volen ser còmplices de la manipulació 
d’aquesta institució amb declaracions buides, estèrils i que ronden la hipocresia.  

La Sra. LLINÀS comenta que dia 25 de novembre és el dia internacional contra la 
violència que pateixen les dones.  

Dia 25 de novembre és un dia per estar tots units, amb independència dels colors 
polítics, homes i dones; és un dia per recordar i honrar la memòria de les dones que 
han mort; és un dia per donar esperances a les dones que pateixen aquesta xacra; és un 
dia per reafirmar la fermesa contra la violència de gènere; és un dia per no fer política 
d’aquest tema. La resta de dies de l’any sí que són dies per fer política. 

Afegeix que no pot acabar la seva intervenció sense manifestar la seva tristesa i 
decepció pel fet que l’oposició no hagi volgut, de cap manera, ni tan sols negociar una 
declaració institucional amb motiu de la celebració del 25 de novembre. 

En darrer terme, li diu a la Sra. Cano que no sap si això haurà estat per joventut 
política o per la necessitat de fer-se un lloc però, en qualsevol cas, hi ha moments i 
situacions que requereixen d’una altitud de mires i la Sra. Cano no les ha sabudes 
tenir. 

La Sra. CIRER (consellera executiva de Benestar Social) indica que no incidirà en 
aquest debat polític però sí que vol fer constar que agraeix al PSOE i a la Sra. Llinàs 
el debat mantengut, que tothom ha seguit atentament i que, només per això, ja val la 
pena haver plantejat aquesta moció i que se n’hagi parlat. 

Fa aquesta asseveració perquè considera que els temes d’igualtat, tot i que el PSOE 
digui que han desaparegut, continuen tenint visibilitat i presència al Consell de 
Mallorca, si bé no amb una Direcció Insular però sí amb un departament concret i 
determinat a l’Àrea de Menors, Família i Igualtat de l’IMAS i això cal dir-ho. 

Dins aquesta responsabilitat i per tal d’aclarir una sèrie de punts diu, en relació al punt 
1 de la moció, que els expedients s’estan instruint amb normalitat i estan al dia alhora 
que s’està fent una difusió de les ajudes per garantir que la informació arribi a totes 
les dones interessades. 

En aquest sentit puntualitza que se n’ha fet difusió als pobles i s’han mantengut 
reunions informatives amb equips tècnics. La darrera d’elles, per exemple, va ser el 
dimarts dia 6 de novembre amb un equip de serveis socials de l’Ajuntament de Palma. 

És important no només complir la llei i seguir amb la labor que ja feia el departament 
d’Igualtat sinó, a més a més, fer-ne difusió tal i com demana el Grup Socialista. 

Pel que fa al punt 2 de la moció, comenta que ja varen contestar una pregunta en 
aquest sentit i recalca que el Consell de Mallorca no només impulsarà sinó que ja 
impulsa l’apartat vuitè del Pla Estratègic d’Igualtat relatiu a la prevenció i 
l’eliminació de la violència (objectius 8.1 i 8.2) no només en quant al pagament de les 
ajudes sinó també amb un valor de coordinació amb el servei de teleassistència mòbil 
per a víctimes de violència de gènere allà on també han fet feina per agilitar la 
tramesa de dades i assegurar-ne la comprovació. 

I, concretament, en quant a l’objectiu 8.2 per sensibilitzar i prevenir, explica que 
encara s’està en un procés d’un cicle de conferències en col·laboració amb la UIB. 
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Igualment hi ha el programa formatiu d’Igualtat per al personal del Consell de 
Mallorca i de l’IMAS així com un programa formatiu adreçat als municipis. 

Per altra banda, fa notar que compten amb una eina essencial –amb la qual encara 
estan fent feina– que és el tema del protocol que contempla la lluita contra la violència 
sexista i per raó de sexe. Aquest protocol s’està preparant, en tenen una agenda de 
reunions però encara no l’han acabat. 

En quant al punt 4 de la moció, indica que la secció d’Igualtat ha quedat integrada, 
com ha dit abans, dins l’Àrea de Coordinació de Menors i Família la qual cosa els 
permet fer una feina integral i transversal entre departaments així com una millor 
coordinació dels equips de l’àrea. 

Observa que tot això són constatacions de la feina que fan des de l’IMAS però vol 
destacar el fet que, en un tema com aquest, no siguin capaços d’aferrar-se a allò que 
els uneix i discutir i debatre tots aquells punts que, ja sigui per qüestions ideològiques 
o de partit, no es posin d’acord ja que, al cap i a la fi, sí que hi ha una sèrie de 
qüestions envers les quals segur que estan d’acord. 

Puntualitza que quan, per exemple, la Sra. Cano ha comentat que les dones segueixen 
morint, aquesta és una dada que els ha de posar els pèls de punta a totes les dones i 
homes d’aquest consell i, per tant, val la pena donar-se la mà per fer possible que 
aquesta situació s’aturi. 

Adverteix que, a més a més, la crisi econòmica ha accentuat el problema i, per això, 
valdria la pena que entre tots sumassin esforços en aquest sentit i, sobretot, que 
tenguin present una dada a nivell nacional (dada que els ha de fer reflexionar) i és que, 
d’acord amb la darrera macroenquesta del CIS, al voltant de 600.000 dones asseguren 
ser víctimes d’aquest tipus de violència i només un 27,4% denuncien el seu agressor. 

No obstant això, la violència contra les dones ocupa un dels darrers llocs en la llista de 
preocupacions dels ciutadans espanyols. Aquesta dada li fa creure que tant el PP com 
els grups l’oposició tenen encara molta feina per endavant i considera que val la pena 
que mirin allà on toca que no és un partit ni un altre sinó les dones i, sobretot, les que 
són víctimes de violència. 

Si tots els partits ho tenen així de clar, es mostra convençuda que podran fer passes en 
aquest sentit entre tots. 

La Sra. PRESIDENTA recorda que, atès que el Grup proposant no hi té inconvenient, 
de la moció es votaran de manera separada els punts 1, 2 i 4, per una banda, i el punt 
3, per una altra. 

21.1, 21.2 i 21.4 

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

21.3 

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

 
PUNT 22. MOCIÓ DEL GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA 
SOBRE EL REGLAMENT ORGÀNIC DEL CONSELL DE MALLORCA. 
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Es dóna compte de la següent moció: 
 
Atès que l’actual Reglament Orgànic del Consell de Mallorca fou aprovat sols per dos grups polítics, 
votant en contra la resta de grups, i atès que substituïa a un Reglament Orgànic que havia estat aprovat 
per unanimitat de tots els grups polítics. 
  
Atès que des de fa tres legislatures els distints grups polítics que conformen el Consell de Mallorca han 
anat treballant sobre un Reglament Orgànic de Funcionament del Consell de Mallorca que finalment va 
donar el seus fruits la passada legislatura amb l’aprovació inicial d’un text. 
  
Atès que l’actual equip de Govern, lluny de continuar amb les tasques d’elaboració del ROC, l’únic que 
ha fet ha estat convocar a tots els grups a un parell de reunions, i que els distints grups polítics han 
realitzat les seves propostes en quan a l’aprovació de l’esmentat ROC. 
  
Atesa la necessitat de que el Consell de Mallorca compti amb un Reglament Orgànic adaptat a les 
noves necessitats d’aquesta institució, a la recent Sentència del Tribunal Constitucional de data 19 de 
juny de 2012 i al marc normatiu que conforma l’Estatut d’Autonomia. 
 
Per tot això, el GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA presenta pel seu debat i 
aprovació al proper Ple del Consell de Mallorca la següent MOCIÓ: 
  
El Ple del Consell de Mallorca acorda presentar al plenari del proper mes de setembre l’aprovació 
definitiva del text del Reglament Orgànic del Consell de Mallorca que fou aprovat inicialment en el Ple 
de febrer de 2010, fent-hi les modificacions necessàries per mor de la Sentència del Tribunal 
Constitucional de data 19 de juny de 2012.  
 
 
El Sr. ALEMANY (PSOE) recorda que aquesta moció ja la varen presentar dia 26 de 
juliol de 2012 i que, aleshores, el Partit Popular va sol·licitar que la deixassin damunt 
la taula a l’espera de la celebració d’una sèrie de reunions per tal d’intentar aconseguir 
el consens sobre una nova redacció d’un nou Reglament Orgànic. 

Atenent aquella petició, el seu Grup va deixar la moció damunt la taula i, 
efectivament, des d’aquell dia ençà s’han fet moltes reunions, s’ha intentat aconseguir 
un consens per a un nou reglament però no s’ha arribat a cap tipus d’acord. Per aquest 
motiu recuperen avui aquella moció i la tornen a presentar. Assenyala que el seu 
esperit, quan la presentaren per primera vegada, era complir el desig de tots els partits 
polítics que han manifestat, en un moment o altre, que volien modificar el Reglament 
que està vigent avui en dia. 

Recorda que tots els partits han dit que aquesta modificació és necessària i ho és 
perquè és un reglament aprovat amb un objectiu (que no dirà ara però que tothom 
coneix) que va provocar una divisió entre els consellers del Consell de Mallorca i que 
substituïa un reglament que estava aprovat per unanimitat. 

Aquest fet va provocar que poc temps després sorgís la necessitat de fer feina per tal 
d’elaborar un nou reglament fruit del consens. 

Durant l’anterior legislatura s’hi varen fer esforços i es va aconseguir aquest consens 
entre totes les forces polítiques però la tramitació va ser llarga i quan el varen dur a 
Ple quedaven 3 mesos per a les eleccions i el Partit Popular va considerar que la seva 
aprovació seria massa propera a les eleccions i que seria més adient que l’aprovàs el 
nou govern. 
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Allò en què el Partit Popular, el Partit Socialista i el Bloc per Mallorca estaven 
d’acord aleshores, ara torna a ser motiu de desacord i això és greu perquè el 
Reglament Orgànic de la institució és una conseqüència de la Llei de bases i del 
reglament que la desenvolupa.  

Tota aquesta legislació es va fer després d’haver-se aprovat a Espanya la Constitució 
com a carta fonamental d’un canvi del sistema que s’havia viscut durant molts d’anys 
a un altre sistema de democràcia que quedava garantit per la Constitució Espanyola. 
Això va obligar a fer un canvi de totes les lleis vigents, atès que estaven enfocades a 
no permetre la democràcia i, per tant, a partir de la Constitució es va haver de 
modificar tota la legislació espanyola per tal que la democràcia fos la qüestió més 
important que presidís les institucions. 

En aquest sentit, s’ha millorat en un aspecte –cosa que és indiscutible– i que 
consisteix que els elements que formen les institucions estan elegits democràticament. 
Observa  que després la forma de comportament de les institucions té mancances i és 
una obligació de tots intentar solucionar-les per tal de respectar l’esperit d’aquella llei 
que es va fer per iniciar aquest camí democràtic en qual ja es troben des de fa més de 
30 anys. 

Malgrat que s’hagin celebrat reunions i no s’hi hagi arribat a cap acord, opina que cal 
fer més reunions per intentar assolir un acord ja que el reglament actual és un 
reglament de no consens –de ruptura– i seria necessari fer-ne un de consens atès que 
aquest reglament regula els debats i les relacions entre el govern i l’oposició. 

Així doncs, un reglament que no regula bé aquesta relació entre govern i oposició 
considera que mereix ser canviat. 

Recorda que el Reglament d’Organització i Funcionament de les Entitats Locals diu, 
per exemple, en parlar de les mocions, que aquestes les tancarà el ponent però, en 
canvi, aquí al Consell de Mallorca no ho fan així. 

Per això, creu que caldria fer un estudi complet de la legislació bàsica d’aplicació per 
tal d’adaptar-hi, com a mínim, el Reglament Orgànic i alhora recuperar aquell esperit 
de consens que hi va haver durant l’anterior legislatura. 

Observa que el seu Grup ja ha manifestat que estaria disposat a renunciar a algunes de 
les qüestions que el Partit Popular exigia quan estava a l’oposició i ho farien en 
benefici d’arribar a un consens però retreu que els volen fer renunciar a tot, cosa que, 
evidentment, no faran. 

En conseqüència i per tal de millorar la democràcia d’aquesta casa, sol·licita la revisió 
del Reglament que no va ser votat per tots i que s’intenti fer-ne un que estigui 
consensuat. 

El Sr. FONT (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca) anuncia que el seu Grup 
donarà suport a aquesta moció i fa constar que es tracta d’un Reglament que ja està 
aprova inicialment i, per tant, en el seu moment va ser acordat entre totes les forces 
polítiques. 

Per això, ara seria lògic i normal que tothom assumís els compromisos presos 
anteriorment en aquesta casa. 
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En aquest sentit, puntualitza que el seu Grup és el mateix d’aleshores, els seus 
membres es mantenen igual i, per tant, votaran a favor de la moció de la mateixa 
manera que, evidentment, votarien a favor del Reglament, tal i com està, en la seva 
aprovació definitiva. 

El Sr. JUAN (conseller executiu de Presidència) agraeix, en primer lloc, les paraules 
del Sr. Alemany perquè és cert el reconeixement que fa en dir que s’han reunit moltes 
vegades i que retirar aquesta moció el passat mes de juliol tenia sentit perquè ha 
permès que es reunissin tots els portaveus dels grups polítics, juntament amb ell, per 
intentar arribar a un acord i un consens sobre aquest Reglament. 

Tot i això, aclareix que vol matisar un parell de coses, i ho fa tot seguit. 

Accepta que és veritat que l’actual Reglament, que ara regula el funcionament del 
Consell de Mallorca, només va comptar amb el consens de dos grups polítics però, 
lamentablement, també és cert que de les converses i reunions mantengudes es 
desprèn que si aprovaven el Reglament que proposen, és a dir, l’aprovat inicialment 
pel Ple de 4 de febrer de 2010, dubta si tots els grups polítics estarien d’acord amb la 
seva aplicació. 

En aquest sentit observa que una cosa és la moció i una altra cosa és l’aplicació de la 
moció i diu això perquè, entre d’altres coses, és cert que els diferents grups es varen 
enrocar en una sèrie de qüestions però, malgrat això, cal tenir en compte que moltes 
propostes formulades pel PSOE, pel PP i pel PSM-IniciativaVerds-Entesa per 
Mallorca són incompatibles entre si i, després de moltes reunions, no han pogut 
arribar a cap acord al respecte. 

Ara, en aquests moments, el Grup Socialista proposa aprovar aquest Reglament i 
assenyala que en pren nota perquè, entre d’altres coses, veu que potser estarien 
d’acord en alguns punts de divergències sorgides a les reunions. 

A mode d’exemple explica que en l’article 110 del Reglament que volen aprovar es 
diu que els grups polítics poden presentar un màxim d’una moció si tenen fins a 10 
consellers. Per tant, s’ha d’entendre que PSOE i PSM-IniciativaVerds-Entesa per 
Mallorca estan d’acord en presentar exclusivament 1 moció per Ple quan, per 
exemple, avui en presenten 17 en total. 

L’equip de govern no té cap problema en interpretar que l’oposició estaria d’acord en 
limitar el nombre de mocions a 1 per Ple i grup ja que l’article 110 diu que, fins a 10 
consellers, poden presentar 1 moció, és a dir, PSOE 1 moció perquè no superen els 10 
consellers i PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca igualment 1 moció, cosa que 
s’ajusta a la llei perquè la sentència fa referència a la forma i no al fons. 

Recorda que a les reunions també es varen enrocar en altres temes com, per exemple, 
que les preguntes poguessin passar a ser interpel·lacions i, en aquest sentit, explica 
que llegint l’article 109, relatiu a les preguntes, no veu que cap moment parli del fet 
que les preguntes puguin passar a interpel·lacions. 

Tot i que li sap greu, diu que el Reglament que ara proposen tampoc no seria del seu 
grat malgrat que hagin presentat aquesta moció. 

Afegeix també que en l’article 110 sobre mocions –que ara proposen que s’aprovi– 
diu que “En cas de promoure’s una qüestió incidental (....), i ha de tancar el debat el 
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membre del Consell Executiu que ja hagi intervengut”, és a dir, que les mocions, en 
obrir una qüestió incidental, les tornarien a tancar els membres del Consell Executiu. 

Així doncs, l’interès mostrat perquè les mocions les tanqui el grup que les presenta, 
tornaria a caure una altra vegada ja que el Reglament permet tancar al govern, com no 
pot ser d’altra manera, la moció. 

Tot fent un exercici de democràcia, diu que discrepa del Sr. Alemany atès que el grup 
polític majoritari –amb 19 consellers– podria aprovar els defectes de forma del 
Reglament i, fins i tot, limitar el nombre de mocions però no ho ha fet i insisteix que 
la sentència no deia que estigués malament limitar el nombre de mocions sinó que 
parlava d’un defecte de forma. 

L’equip de govern no limita el nombre de mocions i, per això, en lloc de presentar una 
moció cada grup, en presenten 17 en total amb la qual cosa es fa mal d’entendre que 
hi pugui haver més democràcia interna i creu que poden seguir funcionant amb aquest 
Reglament mentre s’intenta arribar a un consens. 

Recorda que a la darrera reunió ja va constatar que estaven aturats en aquest tema 
però, no obstant això, la intenció de l’equip de govern és seguir treballant per arribar a 
un acord envers la modificació del Reglament per a la qual cosa cal tenir una certa 
alçada de mires i que tothom cedeixi una mica.  

El Sr. ALEMANY adverteix que el seu Grup acceptarà la proposta de Reglament que 
s’havia consensuat entre tots els grups polítics i, si la presenten al proper Ple, hi 
votaran a favor, per la qual cosa insta el Sr. Juan a dur-la a aprovació definitiva al 
proper Ple. 

Comenta que a l’aprovació inicial del Reglament el Partit Popular no s’hi va oposar 
sinó que s’hi va abstenir a l’espera d’intentar millorar-ne la redacció durant el període 
d’al·legacions i quan hi va votar en contra no va ser pel seu contingut sinó per la data 
que era. 

Així doncs, semblava que no seria difícil aprovar un Reglament per unanimitat quan 
el que tenen aprovat inicialment va ser consensuat per tots els grups. Ell ho va viure i 
assegura que sí va ser aprovat per tots els grups però ‘consensuat’ l’haurien de posar 
entre cometes perquè ja saben com funcionaven, en aquell temps, les coses. 

Pel que fa al nombre de mocions per grup, assenyala que la manera de resoldre els 
debats polítics no és una qüestió de quantitats sinó que s’ha de mirar en conjunt i la 
proposa de Reglament establia també l’existència d’una comissió de control, entre 
altres coses. 

Reitera que el seu Grup està disposat a acceptar el que diu aquell Reglament aprovat 
inicialment atès que aleshores el varen pactar tot pensant que era bo per a la institució 
i no perquè el PSOE governàs en aquell moment ja que, a més a més, va ser pactar 
amb el partit que aquell moment estava a l’oposició i li anava bé. 

En cas que no vulguin dur el Reglament tal i com està, doncs sol·licita que continuïn 
amb les reunions però sense anar-hi amb la idea de “o tot, o res” sinó de millorar el 
Reglament i, com ja ha avançat, el seu Grup estaria disposat a cedir quelcom per tal 
de poder substituir el Reglament que actualment està en vigor perquè és el pitjor que 
hi pot haver atès que, en tota la història del Consell de Mallorca, és l’únic que s’ha 
aprovat sense consens. 
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El Sr. FONT manifesta que en la seva primera intervenció ja ha dit que el seu Grup 
aprovarà el Reglament tal i com es va aprovar inicialment i no han de dubtar que hi 
votaran a favor. 

Reconeix que la seva coalició, donades les circumstàncies actuals, treu un profit pel 
que fet que el Reglament estigui així com està. Només faltaria que, ja que el 
Reglament ho permet, no li’n traguessin profit però realment qui pretén canviar el 
Reglament aprovat inicialment no és la seva coalició. 

Per altra banda, fa palès que la seva formació estava oberta a continuar negociant en 
cas que el Partit Popular, que governa i que té majoria absoluta, persisteixi en la idea 
de voler canviar coses del Reglament aprovat inicialment la passada legislatura. 

El Sr. ALEMANY sol·licita la paraula per una qüestió d’ordre. 

Explica que la moció va ser presentada el mes de juliol i deia “el proper Ple de 
setembre” i ha de dir “el proper Ple de desembre”. 

El Sr. JUAN fa constar que del debat extreu una idea clara: si volen arribar a un 
consens cal continuar amb les reunions. Ara per ara, el consens no existeix. 

Tot i que s’ha dit que es va fer feina durant bastants legislatures amb el Reglament 
que es va aprovar inicialment, creu que en qualque moment degué quedat dormit per 
algun calaix a l’espera de veure com canviaven les circumstàncies en funció dels 
resultats de les eleccions. 

Ara, els grups de l’oposició aprofiten la democràcia –cosa que li sembla bé– que els 
permet el Reglament vigent per presentar totes les mocions que volen i debatre al Ple 
tot el que volen, a la qual cosa l’equip de govern no s’ha negat en cap moment però 
també consideren que, tal i com està el Reglament, no li queda clar que l’oposició 
pugui estar d’acord amb presentar una sola moció. 

Tampoc no li queda clar que l’esforç de l’equip de govern sigui similar a l’esforç de 
les altres parts en el sentit que, per exemple, han estat d’acord en modificar la 
Comissió de Territori per igualar-la a la Comissió de Patrimoni, han estat d’acord en 
separar la part de fiscalització i la part de control que havien demanat, etc. 

Constata que l’equip de govern ha cedit en alguns temes però, així i tot, no s’ha 
arribat a l’acord necessari per comptar amb unanimitat a l’hora d’aprovar aquest 
Reglament i, com que això no és possible en aquests moments, doncs agafa la paraula 
del Sr. Alemany i del Sr. Font per tal de continuar amb les reunions per veure si poden 
arribar, cedint tots, a un acord que permeti aprovar un Reglament que sigui acceptat 
per tots els grups polítics. Mentrestant, el Partit Popular votarà en contra d’aquesta 
moció. 

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

 
PUNT 23. MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS DEL PSM-
INCIATIVAVERDS-ENTESA AL CONSELL DE MALLORCA SOBRE 
REGISTRE COMÚ CONSELL DE MALLORCA-AJUNTAMENTS. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
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De cada dia més la relació administrativa entre els ciutadans i el Consell de Mallorca és més habitual i 
necessària donat el volum de feina d’aquest que els afecta directament en diversos aspectes quotidians. 
 
Actualment, els ciutadans que viuen fora del terme municipal de Palma, per tal de registrar una simple 
sol·licitud adreçada al Consell de Mallorca s’han de desplaçar des del seu municipi fins a Palma amb la 
conseqüent pèrdua de temps i despesa que suposa el desplaçament. 
 
Seria convenient, per tant, articular mecanismes que permetessin al conjunt de ciutadans de l’illa 
registrar documents adreçats al Consell de Mallorca aprofitant el registre de l’Ajuntament on 
resideixen. 
 
El fet de poder registrar documentació a una administració que no es a la que va adreçada el document 
està regulat a la Llei 30/92 de Règim Jurídic i Procediment Administratiu Comú, en concret a l’article 
3.8.4.b que diu “ En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanyin a l’administració 

general de l’estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol 

administració de les Diputacions Provincials, Cabildos i Consells Insulars, als ajuntaments dels 

municipis al que es refereix l’article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del 

Règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l’administració local si, en aquest cas, 

s’hagués subscrit l’oportú conveni” 

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

 
Acord 
 
Que el Conseller de Cooperació Local promogui convenis-tipus que facilitin un registre comú entre el 
Consell de Mallorca i els ajuntaments de Mallorca per oferir-los a les entitats locals i que, igualment, 
realitzi les gestions oportunes amb la resta d’administracions per fer-los operatius. 
 

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

Fa notar la necessitat creixent de relacionar-se amb l’administració per a la 
presentació de documents i assenyala que la Comunitat Autònoma de les Illes Balears 
permet convenis amb els ajuntaments per fer efectiva aquesta relació administrativa.  

Assenyala que la proposta es basa en aquest fet, atès que el Consell de Mallorca 
també ho pot fer igualment perquè ho permet la Llei  30/1992 de Règim Jurídic i 
Procediment Administratiu i per aquesta raó es proposa que el conseller de 
Cooperació Local del Consell de Mallorca prepari la documentació adient per tal 
d’establir també convenis amb els ajuntaments amb vista a tenir un registre comú.  

Demana també que s’ocupi d’organitzar l’estructura necessària per tal que aquest 
registre pugui ser efectiu.  

La Sra. GARRIDO (PSOE) intervé a continuació. 

Diu que el seu Grup polític donarà suport a la moció perquè considera que s’ha de 
facilitar a la ciutadania l’accés als serveis administratius d’aquesta institució, en el 
benentès que existeixin les garanties suficients que aquests serveis no resultaran 
perjudicats.  

El Sr. OLIVER (PP) comença la seva intervenció. 

Assegura que aquesta gestió ja està més o menys iniciada. Recorda que l’any 2007 es 
va signar un conveni amb 50 ajuntaments de Mallorca (que abans s’anomenava la 
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finestreta única) i permetia que qualsevol document que es registràs en un ajuntament 
arribava més a l’administració del Govern o a l’administració de l’Estat que a 
l’administració del Consell de Mallorca.  

Assenyala que a la Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB) hi ha una 
comissió en la qual fan feina la Conselleria d’Administracions Públiques del Govern i 
la FELIB. Recorda que el conveni afecta 50 ajuntaments i que només n’hi ha 17 en 
totes les illes que no hi estan adherits (15 són de Mallorca i la resta són els de Maó i 
Formentera). 

Per aquesta raó potser no seria necessari crear l’esmentat registre comú, sinó potenciar 
aquesta comissió i fer feina amb el Govern balear, atès que potser s’eliminaria alguna 
duplicitat. 

Per acabar, fa una proposta al Sr. Font. Observa que si a la redacció de l’acord s’hi 
afegeix “que el conseller de Cooperació Local, juntament amb la FELIB i amb el 
Govern de les Illes Balears duguin a terme aquesta gestió” s’aconseguiria evitar 
duplicitats i agilitar la feina. 

El Sr. FONT intervé a continuació. 

Diu que no té cap inconvenient a fer la rectificació que indica el Sr. Oliver.  

Diu que dubta que es pugui fer un registre comú si no existeix un conveni amb el 
Consell de Mallorca i també si el Consell de Mallorca accepta aquest registre, però ja 
ho indicaran els juristes a la comissió que farà la feina. 

Finalment, agraeix el suport que ha obtingut la moció, que beneficiarà tota la gent dels 
pobles de Mallorca que s’han de desplaçar fins a Palma només per presentar un 
document.  

La PRESIDENTA demana al Sr. Bernardí Coll (conseller executiu de Cooperació 
Local) si li sembla bé la rectificació que ha fet el Sr. Oliver. El Sr. Coll respon 
afirmativament. 

Tot seguit, indica que la moció es pot aprovar per unanimitat, amb les matisacions que 
ha introduït el Sr. Oliver en el sentit que ho han de fer conjuntament el conseller de 
Cooperació Local amb el Consell Insular de Mallorca, el Govern de les Illes Balears i 
la FELIB, sempre que tècnicament sigui possible.  

Reitera que s’aprova per unanimitat en aquests termes, inclosa la transacció que tots 
els Grups polítics han assumit. 

PROPOSTA DEFINITIVA: 

“Que el Conseller de Cooperació Local juntament amb el Govern de les Illes Balears i la FELIB, 
sempre que tècnicament sigui possible, promoguin convenis-tipus que facilitin un registre comú entre 
el Consell de Mallorca i els ajuntaments de Mallorca per oferir-los a les entitats locals i que, igualment, 
realitzi les gestions oportunes amb la resta d’administracions per fer-los operatius.” 
 

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

 
PUNT 24. MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS DEL PSM-
INCIATIVAVERDS-ENTESA AL CONSELL DE MALLORCA SOBRE LA 
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CESSIÓ DE COMPETÈNCIES PRÒPIES AL GOVERN DE LES ILLES 
BALEARS. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
Els darrers dies hem pogut llegir a la premsa unes declaracions de la Presidenta del Consell de 
Mallorca afirmant que es plantejava la cessió de les competències de carreteres al Govern de les Illes 
Balears si aquest no aportava més recursos econòmics. 
 
Totes les competències del Consell de Mallorca ens venen donades per la darrera modificació de 
l’estatut d’autonomia on queden reflectides, sense perill de duplicitats, quines són les del Consell de 
Mallorca i quines manté el Govern de les Illes Balears. Les competències de carreteres foren de les 
primeres que es transferiren, prova d’això el Consell de Mallorca te signat un conveni amb el govern 
central pel finançament d’obres de carreteres per un import de més de 400 milions d’euros el qual es va 
executant per anualitats. 
 
Evitant qualsevol tipus de duplicitat amb el Govern, el Consell de Mallorca té l’obligació d’assumir les 
competències que li marca la llei de més rang de la nostra comunitat autònoma com és l’estatut 
d’autonomia. Si el Consell de Mallorca vol renunciar a competències que li són pròpies el primer que 
ha de promoure és la modificació de l’estatut. 
 
El Consell de Mallorca ha de ser realment efectiu i eficaç en l’exercici de les seves competències i per 
això ha de tenir el finançament adequat tant per part del Govern de les Illes Balears com del govern 
central. Per altre banda, el Govern de les Illes Balears, ha sol·licitat un rescat de 355 milions d’euros al 
Govern central. 
 
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 la ferma voluntat del Consell de Mallorca per exercir totes les competències que li 

venen donades per l’estatut d’autonomia. 
 
2.- Exigir al Govern de les Illes Balears el pagament del deute pendent a costa del rescat sol·licitat 

al Govern central i un finançament adequat per l’exercici de totes les seves competències. 
 
3.- Exigir al Govern central tot el finançament compromès tant per via de convenis signats com 

per aportacions periòdiques fixes que marca l’estatut per tal de poder exercir les seves 
competències amb plena normalitat. 

 
El Sr. FONT (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca) explica que aquesta moció 
neix d’una preocupació. Senzillament és una preocupació del seu Grup quan, en un 
moment donat, veu unes declaracions de la Sra. presidenta dient que, si no compta 
amb el finançament adequat, tornarà les competències de carreteres al Govern de les 
Illes Balears. 

Aquesta declaració els preocupa molt perquè significa buidar el Consell de Mallorca 
d’unes competències que té des de fa molts de temps però no tan sols és buidar-lo de 
competències. 

En la seva declaració, la presidenta parla de les competències de carreteres que són 
aquelles on el Consell de Mallorca té més activitats i a les que destina més recursos i 
això els preocupa perquè suposaria que el Consell de Mallorca minvàs molt la seva 
tasca en aquesta illa. 
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A més a més, aquesta filosofia que si les competències no estan ben dotades les han 
de tornar és una cadena, és a dir, si l’ajuntament torna competències al Consell de 
Mallorca perquè no estan ben dotades; el Consell de Mallorca, si no estan ben 
dotades, les torna al Govern de les Illes Balears; i el govern autonòmic, si no estan 
ben dotades, les torna al govern central. Tot això és molt pervers i és anar en contra de 
l’estat de les autonomies. 

Allò que necessitam en aquesta illa i en aquest país és que tothom tengui les 
competències que els atorguin les lleis i, en aquest, les atorgades per l’Estatut 
d’Autonomia que és la màxima llei d’aquesta comunitat autònoma. L’Estatut deixa 
ben clar quines són les competències, és a dir, que no hi ha perill de duplicitats. 

Per tant, el seu Grup no considera que sigui bo que es retornin competències sinó que 
allò que s’ha de fer és exigir, entre tots, que dotin econòmicament les competències 
que té el Consell de Mallorca i per a aquesta finalitat poden comptar amb el seu Grup 
però, en qualsevol cas, el que no poden fer és retornar competències. 

Aquest és el motiu pel qual presenten avui aquesta moció mitjançant la qual demanen 
que, de manera ferma, es manifesti la voluntat del Consell de Mallorca per exercir 
totes les competències que li marca l’Estatut d’Autonomia i, evidentment, exigir al 
Govern de les Illes Balears que pagui el deute que té amb el Consell de Mallorca i 
que, atès que ha sol·licitat un recat de més de 300M€, destini una part d’aquests 
doblers al Consell de Mallorca. 

Observa que, amb aquest rescat, el Govern de les Illes Balears gaudeix d’una certa 
liquiditat i considera que el Consell de Mallorca també ha de poder gaudir d’aquesta 
liquiditat. 

Tot seguit indica que la moció també insta a exigir al govern central tot el 
finançament que li correspon a aquesta institució via convenis i aportacions 
periòdiques. El Consell de Mallorca no pot renunciar absolutament a res i més atesa la 
situació històrica de comparativa negativa en relació al repartiment de riquesa a 
l’Estat espanyol. 

El Sr. ALEMANY (PSOE) li indica a la Sra. presidenta que pot estar satisfeta ja que, 
si bé no s’arriben a posar d’acord en moltes coses, sí que llegeixen les seves 
declaracions. 

Tant és així, que les seves declaracions d’un dia han provocat que el PSM-
IniciativaVerds-Entesa per Mallorca presenti un moció i el PSOE presenti una 
interpel·lació. 

I, atès que el seu Grup ja ha presentat una interpel·lació al respecte, doncs ara es 
limitarà a anunciar que donaran suport a la moció i els arguments polítics els exposarà 
a l’hora de tractar la interpel·lació. 

El Sr. JUAN (conseller executiu de Presidència) manifesta que el Partit Popular, per 
ser clars i senzills, votarà a favor d’aquesta moció. 

A continuació explica que hi votaran a favor perquè creuen que el primer punt 
(Manifestar la ferma voluntat del Consell de Mallorca per exercir totes les 

competències que li vénen donades per l’Estatut d’Autonomia) és un punt correcte tot 
i que hi vol fer una matisació. 
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En aquest sentit diu que l’oposició llegeix les declaracions de la presidenta i de la 
resta de l’equip de govern i, per tant, també hauran llegit moltes vegades que han 
manifestat que aquest no és el moment de fer efectives transferències. Una cosa és que 
l’Estatut d’Autonomia parli en l’article 70 de tota una sèrie de competències que han 
d’exercir els consells insulars i una altra és que es faci un traspàs efectiu d’aquestes 
competències i que els recursos humans i material siguin transferits. 

L’equip de govern ja ha manifestat que durant aquesta legislatura, atès el context 
econòmic en què vivim, no és el moment per reunir la Comissió Mixta de 
Transferències i negociar una transferència al Consell de Mallorca de matèries que 
encara no està exercint i que l’Estatut d’Autonomia contempla. 

Els motius per no dur a terme més transferències de competències són les dificultats 
econòmiques que actualment tenen per cobrar el deute del Govern de les Illes Balears 
i, a més a més, perquè estan convençuts que moltes de les transferències que s’han fet 
durant els darrers anys (cosa que afecta a tots els colors polítics perquè han tengut lloc 
en totes les legislatures des de l’any 1999) ha estat o estan en aquests moments 
insuficientment dotades. 

És una responsabilitat de tots els grups polítics que formen part del Ple del Consell de 
Mallorca el fet que algunes d’aquestes competències estiguin insuficientment dotades 
i, com que no volen reincidir en aquesta mateixa errada, consideren que ara no és el 
moment de reunir la Comissió Mixta i exigir la transferència de competències. 

Això no lleva, tal com deia el Consell Consultiu, que en aquella matèria reglamentària 
on el Consell de Mallorca pugui actuar, al marge que hi hagi hagut una transferència 
real i efectiva, doncs actuï. 

En quant al punt segon de la moció (Exigir al Govern de les Illes Balears el 

pagament), diu que també hi votaran a favor perquè, com ja han dit mil vegades i avui 
ha reiterat la presidenta, s’està exigint al Govern de les Illes Balears el pagament del 
deute pendent i que les transferències de competències es facin tenint en compte el 
cost real i efectiu del que suposa la prestació del servei. Les paraules de la presidenta 
a la premsa s’han d’interpretar en aquest sentit. 

Assenyala que també exigeixen al Govern central que faci efectius aquells convenis i 
aquelles aportacions periòdiques fixes i, de fet, el Govern central compleix tant pel 
que fa a l’aportació exigida de participació en els tributs de l’Estat com en relació als 
convenis de carreteres que hi ha signat. Així doncs, exigiran al Govern de l’Estat quan 
incompleixi però fins ara s’ha de dir que fa les seves aportacions amb una periodicitat 
i regularitat conforme a allò que s’havia signat i s’havia conveniat. 

Per concloure, reitera que el Partit Popular votarà a favor dels tres punts però tot 
ressaltant la matisació que ha fet referent al punt primer. 

El Sr. FONT intervé per agrair a tots el grups polítics el seu suport a aquesta moció i 
es mostra content pel fet que avui pugui sortir d’aquí un acord que expressi la voluntat 
ferma de totes les forces polítiques de fer una aposta pel Consell de Mallorca. 

Li puntualitza al Sr. Juan que la moció no parla enlloc de reunir la Comissió Mixta de 
Transferències però, que es reuneixi i faci feina amb les competències pendents de 
transferir-se, no vol dir que s’hagin de traspassar en aquesta legislatura. 
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Reconeix que tal vegada ara no sigui el millor moment per això però sí que s’hi podria 
fer feina per anar quantificant les competències i per anar cercant punts d’acord de 
cara a l’hora de fer efectives aquestes transferències. 

Tots els grups polítics del Consell de Mallorca ha manifestat la seva defensa d’allò 
que s’ha aprovat mitjançant l’Estatut d’Autonomia i, per tant, volen que el Consell de 
Mallorca tengui les competències que li atorga l’Estatut. 

Per acabar, reitera el seu agraïment a tots els grups polítics pel suport a la moció i 
insisteix que la seva coalició està molt contenta pel fet que avui es faci una aposta 
ferma per tal que el Consell de Mallorca tengui totes les competències que li 
pertoquen i sigui realment una administració que les pugui exercir. 

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

 
PUNT 25. MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS DEL PSM-
INCIATIVAVERDS-ENTESA AL CONSELL DE MALLORCA SOBRE LA 
VAGA GENERAL DEL 14 DE NOVEMBRE. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
La Cimera Social, conformada per la majoria dels sindicats i bona part de la societat civil organitzada, 
ha convocat per al proper 14 de novembre una vaga general al conjunt de l’Estat. Es tracta de la 
primera vegada que una convocatòria com aquesta és compartida amb altres Estats europeus, com ara 
Portugal i Grècia, en reacció davant unes polítiques, les dictades per la troika i administrades pels 
governs de torn, que desmantetllen l’Estat del benestar i empobreixen les seves poblacions. 
 
A les Illes Balears, les conseqüències d’aquestes polítiques són evidents, i aquest hivern es presenta 
com un dels més durs de les darreres dècades, a pesar que la temporada turística estival ha estat de les 
millors. Això significa per a milers de ciutadans i ciutadanes illencs més desocupació, més precarietat, 
més pobresa i més dificultats per accedir a una prestació per poder subsistir. Entre altres qüestions 
gràcies a un Govern que redueix l’aparell autonòmic de l’Estat del benestar a la mínima expressió,  i 
que en el seu desplegament normatiu renuncia a què els poders públics puguin intervenir en redreçar 
una situació que impedeix a qualsevol persona tenir ni la més mínima expectativa de futur.  
 
Si a això afegim el maltractament econòmic que l’Estat procura a les Illes Balears, retratat en uns 
Pressupots generals que només destinen aquí el 0,7% de les  seves inversions, el malestar social i 
ciutadà és més que justificat. La convocatòria de vaga, a més a més, defensa l’imperatiu ètic de 
consultar la ciutadania sobre les mesures que s’estan aplicant, sobretot quan aquestes mesures no eren 
als programes electorals de qui les aplica, o són fins i tot contràries a allò que es va prometre a la 
societat. 
 
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 s’adhereix a la convocatòria de vaga general convocada per al proper 

14 de novembre.  
 
2.-  El Consell de Mallorca insta el Govern de l’Estat  a convocar un referèndum amb caràcter 

vinculant per consultar la ciutadania sobre les mesures que afecten a l’Estat del benestar. 
 

La Sra. PALOU (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca) inicia la seva 
intervenció. 
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Explica que la moció pretén posar de relleu la importància que té aquesta data i 
sobretot les causes que l’han provocada. 

Retreu les retallades històriques a l’estat del benestar que ens condueixen més de 40 
anys enrere en molts aspectes de la nostra vida.  

Recorda que aquesta convocatòria és compartida per primera vegada amb altres estats 
europeus (Portugal i Grècia) pel fet que es troben en el mateix cas i pateixen també un 
desmantellament constant en el seu estat del benestar; les seves poblacions es veuen 
també constantment abocades a un empobriment galopant.  

Tot seguit posa un parell d’exemples del retret que ha expressat sobre les retallades 
que s’apliquen.  

En primer lloc, les retallades relacionades amb els drets de les dones. Fa notar que ara, 
contràriament a allò que passava durant els darrers 30 anys, quan una dona està 
embarassada la poden acomiadar del seu lloc de feina. A més a més, s’estan proposant 
mobilitats territorials que atempten contra qualsevol lògica. Molta gent coneix el cas 
de persones properes que es veuen afectades per algunes mobilitats territorials que els 
duen a fer feina durant la setmana a Madrid i després tornen a Mallorca el cap de 
setmana (com ara el cas de treballadors d’algunes caixes d’estalvis).  

Un altre exemple són les retallades de les pensions; tot i no fer-les directament, degut 
al fet d’haver de pagar els medicaments, es tracta en realitat d’una retallada efectiva: 
amb els mateixos ingressos, les persones jubilades del nostre territori han d’afrontar 
despeses molt més elevades. 

Esmenta també el cas de l’augment de l’IVA i recorda que quan el Sr. Rajoy i la Sra. 
Aguirre es varen fer la fotografia famosa que circula per internet amb el missatge de 
“no más IVA”. Tot i aquesta promesa, després s’ha aplicat l’impost, i en alguns casos 
és un cas flagrant que provoca greus conseqüències.  

Fa avinent també que la retallada dels sous dels funcionaris té un efecte rebot que es 
tradueix en una reducció de l’ús dels serveis i en menys flux de capital, menys 
activitat econòmica, disminució d’ingressos i en conseqüència més despesa de la que 
havia previst l’Estat, menys ingressos.  

També retreu l’augment de l’IBI, l’augment dels impostos, les retallades en la sanitat 
que deixen les persones més vulnerables sense assistència mèdica, les retallades en 
l’educació i el deteriorament de l’educació pública, amb l’augment de taxes per reduir 
els serveis, retallades en el treball i acomiadament de persones per manifestar 
senzillament el seu desacord amb percepcions salarials, que a vegades són 
equivocades.  

Fa notar que totes les actuacions que ha fet aquest govern han afavorit la situació 
actual de precarietat de la gent treballadora i a l’empobriment de la societat.   

Recorda que hi ha més de 500 desnonaments diaris i retreu que mentrestant s’estiguin 
rescatant bancs tot i que la població pateix i les diferències entre les classes socials 
més afavorides i les més baixes s’estan agreujant.  

Assenyala que ara mateix, a les Illes Balears, hi ha 129.000 llars que tenen tots els 
seus membres a l’atur i que les mesures de contenció que es prenen a l’Estat i a les 
autonomies l’únic que fan és accelerar el deteriorament que se pateix arreu.  
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Atès el maltractament que ens infringeix l’Estat a les Illes Balears (el pressupost que 
hi destina frega allò que fa quaranta anys es demanava per als països tercermundistes, 
el 0,7%) es fa molt necessària una consulta a la ciutadania per saber si accepta les 
retallades que aplica el Govern de l’Estat i, sobretot, que el Consell de Mallorca se 
pronunciï sobre la seva adherència o no a la vaga general de dia 14 de novembre de 
2012 i que demani al Govern de l’Estat que se convoqui un referèndum amb caràcter 
vinculant per consultar la ciutadania sobre les mesures que afecten la retallada de 
l’estat del benestar. 

La Sra. CANO (PSOE) intervé a continuació. 

Anuncia que el seu Grup polític donarà suport a la moció, atès que la comparteix i 
entén els motius que justifiquen que el proper dia 14 de novembre es faci una vaga 
general. 

Fa notar que aquesta vaga transcendeix l’àmbit estrictament laboral i va en contra de 
les grans retallades que aplica el PP, que afecten les classes mitjanes i treballadores, 
els petits i mitjans empresaris i a les persones que ho pateixen més acusadament. 

Comparteixen la moció perquè la gent se sent estafada per un partit, el PP, que una 
vegada més s’ha servit de mangarrufes per guanyar unes eleccions.  

Fa notar que ara no parla de mangarrufes electorals com Over Marketing, 
pressumptament la trama de corrupció més gran de la història de les Illes Balears  sinó 
del frau a la paraula donada, de les promeses electorals incomplides com quan se 
prometia feina a les cues de l’INEM o quan afirmaven que no apujarien els impostos, 
com ara l’impost de l’IVA.  

Observa que el PP no només ha traït els seus principis i a la seva gent, els lliberals 
ortodoxos, sinó que ha traït el conjunt de la societat espanyola, ha mentit al conjunt 
dels ciutadans que els varen votar.  

Fa notar que el PP va garantir que no tocaria els pilars de l’estat del benestar però tot i 
això ha aplicat retallades en els àmbits de l’educació, la sanitat, la dependència, els 
serveis públics essencials, el copagament sanitari en la dependència –la taxa per a 
dependents i discapacitats– per fer valoracions o noves revisions de la situació, el 
transport sanitari no urgent –per a persones que necessitin hemodiàlisi o cures 
pal·liatives–, deixant sense targeta sanitària milers de persones, rebaixant un 15% les 
prestacions a la dependència o aconseguint una fita rècord en dotze mesos, com és la 
de rebaixar en un 65% la xarxa bàsica de serveis socials. 

Diu que la veritat és que es varen quedar curts en la previsió de l’agenda oculta del 
PP, que conté moltes mentides. Observa que els pressupostos de 2013 són els més 
injustos i insolidaris de la democràcia, que donen prioritat al rescat bancari i al 
pagament d’interessos per damunt del benestar i la cohesió social.  

Per destacar la manca de seguretat jurídica fa notar que a Palma existeix un col·lectiu 
de 500 jubilats que el Govern balear deixarà sense un complement salarial que 
afectarà les seves previsions de jubilació. Diu que aquesta és la farsa de la seguretat 
jurídica del PP. 

Assenyala que l’únic objectiu que té el PP és la reducció del dèficit, quedi qui quedi 
pel camí, i assegura que això no és austeritat sinó “austericidi”, una aplicació d’estil 
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talibà dels objectius del dèficit sense pensar que hi ha altres camins per complementar 
la situació.  

Torna a dir que no és austeritat, que l’austeritat té a veure amb una bona gestió dels 
recursos, amb la racionalitat, amb la sobrietat, la moderació, amb promoure pautes 
anticonsumistes per a la sostenibilitat social i ecològica; això és austeritat, però el que 
troben és un excés d’ideologia, que vol emprar la crisi com excusa per destruir l’estat 
social i eliminar les institucions públiques per mitjà d’una ofensiva recentralitzadora. 

Fa avinent que a Mallorca tenim encara més motius per fer costat a la vaga general, 
davant la situació actual, amb exemples com ara que s’està plantejant el tancament 
d’hospitals, que hi ha 600 professors menys a les escoles públiques, etc.  

Retreu que, davant aquesta situació dels pressupostos més injustos de la història, els 
diputats del PP només fan “volar coloms”, no fan res i a més a més no presenten 
d’hora i com pertoca les esmenes als pressupostos generals. Destaca que el Sr. Rajoy, 
president de l’Estat espanyol, ha aconseguit només en un any, situar el país en pitjor 
lloc que en temps de l’expresident Sr. Aznar.  

Assegura que el país ha retornat al furgó de cua de la Comunitat Europea i que ens 
trobam en una situació de gravetat extrema, raó per la qual existeixen moltes raons per 
donar suport a l’esmentada convocatòria de vaga general. 

Afirma que les polítiques del PP no són polítiques d’austeritat, sinó de saqueig dels 
béns i serveis públics, són un saqueig de les nostres conquestes socials dels darrers 30 
anys. Per tots aquests motius, reitera que el seu Grup polítics donarà suport a la 
moció. 

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

En primer lloc, diu a la Sra. Palou que el PP respecta el dret de vaga reconegut per la 
Constitució Espanyola, però evidentment entendrà que el dret de vaga és un dret 
individual de les persones, no és un dret de les institucions; una institució no fa vaga, 
la fan les persones. 

En conseqüència, assenyala que com a institució no faran vaga. Cosa diferent és el cas 
del personal de la institució que vulgui fer vaga; en aquest cas, la institució respectarà 
els seus drets. 

Tot seguit refusa els retrets atribuïts al PP que han fet la Sra. Palou i la Sra. Cano, que 
han definit com a maltractaments, estafes, saquejos, mentides, desastres, etc. Diu que 
no els tractarà individualment.  

Comenta que entén les causes que poden haver provocat la vaga general i que la gent 
es mobilitzi, però també es demana on era aquesta gent, abans, atès que abans, quan 
les coses ja no anaven bé, no sortia al carrer i en canvi ara sí que hi surt.  

Destaca que el motiu és que s’estan fent una sèrie de reformes i la gent no hi està 
d’acord i anuncia que farà vaga. Diu que farà notar una vegada més el motiu pel qual 
es fan aquestes reformes, tot  i que ja se n’ha parlat a bastament.  

Assenyala que és degut al dèficit i retreu que tot i parlar-ne tant sembli que encara no 
saben què és el dèficit. Explica que allò que el provoca és que algú gasti molt més del 
que ingressa i, en conseqüència, ha d’anar a demanar doblers a fora, fet que té uns 
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costos financers. La situació actual espanyola és que el nivell d’endeutament és tan 
elevat que es destinen fortunes només per pagar interessos; en conseqüència, si 
seguim endeutant-nos més i pagant més interessos, aquestes quantitats són les que ha 
de pagar tota la ciutadania d’Espanya, i és aquí on es posa en perill l’estat del 
benestar, atès que allò que es paga en concepte de deute no es paga per a serveis.  

Per aquesta raó, es creu més oportú adoptar una sèrie de mesures estructurals per 
evitar aquest endeutament de més. Assenyala que aquestes mesures es prenen 
precisament per poder garantir l’estat del benestar, que s’ha posat en perill a causa de 
l’excessiu endeutament que té l’Estat espanyol.  

Comenta que a partir d’aquí, atès que de reformes i de mesures ja n’ha parlat a 
bastament, no té res més a dir.  

Reitera el respecte de l’equip de govern i del seu Grup polític al dret de vaga que té 
tothom, tot i que com a institució no s’hi puguin adherir perquè no tenen ni dret ni 
obligació de fer-ho.                       

La Sra. PALOU intervé tot seguit. 

Diu que, certament, el dret de vaga és individual però fa avinent a la Sra. Roig que un 
pronunciament a favor a en contra de la vaga, com a institució, sí que el poden fer i la 
moció demana un pronunciament en favor de la vaga general. 

D’altra banda, quan la Sra. Roig es demana, públicament, on era abans la gent que ara 
sortirà al carrer, li fa notar que ella mateixa s’ha donat la resposta, quan ha dit que no 
sortien pel fet que les coses anaven bé; és obvi que reconeix d’aquesta forma que ara 
les coses van malament.  

Fa notar també que quan la Sra. Roig afirma tan alegrement que s’ha gastat més del 
que s’ingressa, és cert, té raó, és així, però també han deixat que el nostre estat deixi 
de tenir ingressos d’una forma bastant alegre i s’ha ajudat, amb reformes legals, a que 
moltes persones visquessin de la construcció “del totxo”. Retreu que s’ha fet mirant 
cap a un altre costat, per mitjà d’una reforma de la llei, que es va fer durant el mandat 
de l’expresident Aznar, que establia que tot el sòl de l’Estat espanyol passava a ser 
urbanitzable i retallava els ingressos als municipis. En conseqüència, els municipis 
només podien accedir a tenir ingressos extra deixant que es construís més del que es 
podia assumir. 

En un país on es construïa en un any més que a dos països junts (Alemanya i a 
França),  l’Estat espanyol no intervenia, mirava cap a un altre costat, feia com si 
aquesta situació no afectàs gens. 

Quant als costos financers, diu a la Sra. Roig que vagi alerta amb allò que diu perquè 
serà esclava de les seves paraules, atès que tot queda recollit en una acta.  

També li demana que s’apliqui el que diu, atès que amb una intervenció de l’equip de 
govern que han fet durant aquest any ja ens han situat en el límit de l’endeutament que 
poden assumir com a Consell de Mallorca. Si no ho accepta, li haurà d’explicar al Sr. 
Coll (conseller executiu de Cooperació Local) per quin motiu no pot disposar d’un Pla 
d’Obres i Serveis (POS).  
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Recorda que no han reclamat al Govern balear els doblers que aquest deu al Consell 
de Mallorca. Fa avinent a la Sra. Roig que si no fos a causa d’aquest deute pendent no 
s’hauria de recórrer a l’endeutament extrem del qual ella ha parlat. 

Pel que fa a l’estat del benestar, refusa el que ha dit la Sra. Roig i assegura que aquest 
no perilla per les raons que el PP vol fer creure, sinó que perilla a causa de les 
decisions polítiques que pren el Partit Popular. Recorda que el PP ha pagat, en molt 
poc temps, més de 140.000M€  als bancs, que estan desnonant persones i famílies. 

Recorda que l’expresident Sr. Zapatero també hi té, en aquest sentit, la seva 
responsabilitat perquè els va transferir doblers. 

Assenyala que el PP, en comptes de salvar les persones afectades per la crisi i els 
desnonaments, ha preferit salvar els bancs i en comptes d’aplicar mesures que puguin 
aconseguir majors ingressos ha preferit tenir situacions com ara el SICAV sense 
revisar, el cos d’inspectors de l’Agència Tributària desmantellat i no prenen cap 
mesura que corregeixi el dèficit de l’Estat basant-se en aquells ingressos que podria 
tenir i no en tenen cap que no sigui atacar el poble, els pobres i reduir cada vegada 
més els ingressos d’una determinada classe social, tot augmentant les diferències entre 
les classes socials actuals.  

Observa que les retallades del PP estan fent molt de mal i allarguen la crisi, ens 
introdueixen dins un forat que té molt poques sortides. Fa notar que s’apliquen 
mesures contràries a les que es varen proposar des de Brussel·les per arreglar el dèficit 
que tenien, per reconduir la situació.  

Per acabar, afirma que les decisions del PP estan enfonsant l’Estat espanyol. 

La Sra. CANO intervé a continuació. 

Diu que no queda res més a dir, atès que la Sra. Palou ja ho ha dit gairebé tot.  

Només destaca que l’anterior govern del PSOE havia deixat una herència: l’estat del 
benestar, per la qual cosa s’ha de considerar que la sanitat, l’educació i la dependència 
no són despeses sinó inversions.  

Retreu els 3,5M€ públics espoliats, desviats per pagar pressumptament una empresa 
que feia treballs per al Partit Popular. Fa notar que amb aquests doblers es podria 
aconseguir concedir més de 8.000 ajuts a persones en situació d’atur de llarga durada, 
quasi 300 famílies sense ingressos podrien cobrar durant tot un any un ajut mensual 
de quasi 1.000€.  

Per acabar, torna a comparar la diferència entre les herències deixades per un i altre 
partit polític. 

La Sra. ROIG intervé per tancar el debat. 

Demana a la Sra. Palou que retiri l’afirmació en el sentit que no es reclama al Govern 
balear el pagament del deute contret amb aquesta institució, perquè no és cert. Cosa 
diferent és que al Govern balear l’escoltin o no, però la reclamació oportuna sí que la 
fa, i ho reitera.  

D’altra banda, li demana quan era que les coses anaven bé. Diu que potser durant el 
govern del Sr. Aznar anaven bé, però després ja no va ser així, quan es va passar d’un 
any a l’altre de 2.500.000 a 3.600.000 persones a l’atur, entre els anys 2008 i 2009. 



 82

Torna a demanar a la Sra. Palou si es referia a aquestes dates, quan no hi havia vagues 
i tot anava bé, quan s’augmentava l’import de l’IVA, quan es congelaven les 
pensions, quan es reduïa el sou dels funcionaris, i ningú no deia res.  

Li fa notar que no era així com ella afirma, sinó que la situació era diferent i existien 
uns representants sindicals i també moltes subvencions enmig que ara no hi són. En 
aquest sentit, sí que hi ha diferència. 

Quant a la situació d’endeutament, reconeix que el Consell de Mallorca s’ha endeutat 
molt d’ençà que hi ha el nou equip de govern (17M€ el mes de novembre i 28M€ el 
mes d’octubre) i assegura que s’ha fet per pagar deute ja existent, no per fer més 
despesa. Diu que és cert que té un cost en interessos, però es va considerar prioritari 
pagar els proveïdors en aquell moment perquè ho passaven molt malament. Diu que 
vol que això quedi ben clar.  

Sobre els retrets referits a les conseqüències sobre l’estat del benestar afirma que 
precisament es prenen mesures per poder garantir l’estat del benestar, que es trobava 
en perill. Fa notar que anar a demanar doblers val molt, i que la institució no en té, 
estan en mans dels mercats; s’han de fer reformes i no és possible endeutar-se més, 
perquè s’ha tocat fons. 

Torna a dir que entén que la gent no estigui d’acord, que es manifesti i que faci una 
vaga general, però quan el PP adopta mesures, per més doloroses que siguin, per 
molts de sacrificis que suposin, són mesures necessàries per sortir de la crisi i del 
cercle viciós que va deixar el govern anterior. 

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

 
PUNT 26. MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS DEL PSM-
INCIATIVAVERDS-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 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. 
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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. 
 

5. Trametre aquests acords al Govern de les Illes Balears i als grups parlamentaris del Parlament 
de les Illes Balears.  

 
El Sr. FONT (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca) manifesta que, en prova de 
bona voluntat i de predisposició de la seva coalició al bon funcionament d’aquesta 
casa, aquesta moció tendrà exactament la mateixa vigència si la presenten al proper 
Ple i, per això, la retiren i la deixen pendent per debatre-la al proper Ple. 

La Sra. PRESIDENTA  agraeix al Sr. Font aquest gest. 

Es deixa damunt la taula. 

 
PUNT 27. MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS DEL PSM-
INCIATIVAVERDS-ENTESA AL CONSELL DE MALLORCA SOBRE 
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA DOMICILIARIA. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
Fins a dia d’avui, l´IMSERSO, mitjançant un Conveni-Marc amb la FEMP del 1995, finança el 65% 
del cost del servei de teleassistència domiciliària, i el 35% el gestiona cadascun dels Ajuntaments. O 
be, facturant directament a la persona usuària o be, assumint el propi Ajuntament aquesta despesa. El 
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Servei de Teleassistència Domiciliària és un recurs dedicat tant a persones majors, com a persones 
dependents i, mitjançant aquest servei, es pot mantenir la independència i la tranquil·litat a la llar, 
doncs, tant sols, pitjant un botó, ens asseguram la mobilització de tots els recursos necessaris per 
solucionar una emergència les 24 hores del dia i els 365 dies de l’any.  
 
Mitjançant una línia telefònica i, un equipament de comunicacions i informàtic específic, ubicat a un 
centre d’atenció i, en el domicili de les persones usuàries, permet que les persones majors i/o 
discapacitades, tant sols accionant el dispositiu que duen al damunt, entrin en contacte verbal “mans 
lliures” amb un centre atès per personal específicament qualificat per donar resposta adequada a la 
necessitat presentada, be, per ell mateix o mobilitzant altres recursos humans o materials, propis de la 
persona usuària o existents dins el municipi. Aquest recurs permet que la persona usuària del servei 
pugui mantenir la relació amb el seu entorn habitual, encara que siguin persones que viuen soles, o que 
passen una part del temps sense cap companyia, o que  
l’utilitzen complementàriament amb altres recursos.  
 
L’objectiu fonamental d’aquest servei és contribuir a aconseguir la permanència de persones 
vulnerables al seu domicili, evitant grans costos personals, socials i econòmics que el desarrelament del 
medi comporta, facilitant el contacte socio-familiar i, assegurant la intervenció immediata en crisis 
personals, socials o de salut amb la finalitat de proporcionar seguretat i, contribuir decisivament a 
evitar ingressos innecessaris a centres residencials. A part, de donar una assistència immediata en casos 
d’urgència i de necessitat, des del centre d’atenció, també es contacta periòdicament amb les persones 
usuàries del servei fent un seguiment permanent, mantenint actualitzades les dades i intervenint si les 
circumstàncies ho aconsellen. De la mateixa manera, les persones usuàries poden comunicar-se quan 
ho estimin oportú. Aquest servei bàsic, es complementa recordant als/les usuaris/es la necessitat de 
realitzar una activitat concreta en un moment predeterminat, de forma esporàdica o amb la periodicitat 
que quedi fixada, com per exemple, la presa de medicació, la realització d’una gestió, etc. 
 
Les persones majors o dependents que gaudeixen d’aquest recurs poden romandre al seu domicili d’una 
manera segura davant qualsevol imprevist que pugui sorgir sabent que seran atesos immediatament 
amb la tranquil·litat que això implica, tant en casos d’urgència, com en el dia a dia. Actualment fan ús 
d’aquest servei 2.526 persones usuàries a 34 municipis de Mallorca i, 4.433 a totes les Balears.  
 
La desaparició de la partida per al manteniment d’aquest servei als Pressuposts Generals de l’Estat i la 
manca de previsió per part d’IMSERSO, excepte en els casos de violència de gènere i pels usuaris de 
Ceuta i Melilla, senyalen la intenció de l’estat de rescindir el conveni marc amb la FEMP i el 
conseqüent perill de minvar l’escassetat de recursos socials que, per si mateix, ja pateixen els 
ajuntaments de Mallorca, i per tant agreujar la situació dels col·lectius més vulnerables dels nostres 
pobles i ciutats. 
 
Per tot això el grup de Consellers del PSM-INICIATIVAVERDS-ENTESA proposen al Ple del Consell 
de Mallorca que adopti els següents acords: 
 

1. El Ple del Consell de Mallorca insta al Govern de l’Estat per tal de que mantengui el Conveni-
Marc amb  la FEMP, i segueixi finançant  el 65% del cost del Servei de Teleassistència 
domiciliària com fins ara. 

 
2. El Ple del Consell de Mallorca es fa seu el malestar i la indignació que el fet provoca al 

conjunt de la societat mallorquina i així ho vol transmetre al Ministeri de Sanitat, Afers 
Socials i Igualtat, als Diputats i senadors representants de les Illes al Congrés dels Diputats i al 
Senat i a la Delegació del Govern. 

 
3. El Ple del Consell de Mallorca es compromet a habilitar una partida als pressuposts del 2013 

per tal de garantir la permanència del Servei de Teleassistència domiciliària als diferents 
pobles i ciutats de Mallorca. 
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El Sr. ENSENYAT (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca) fa notar que tothom 
sap què és el servei de teleassistència que consisteix en un aparell que duen persones 
majors o que presenten algun tipus de problemàtica social i que els permet, des de 
qualsevol punt de ca seva, poder-se connectar via telefònica en cas de necessitar ajuda 
o d’emergència. 

Aquest és un servei que ve funcionant a bastants pobles de Mallorca des de l’any 1995 
quan se’n va signar un conveni entre la Federació Espanyola de Municipis i 
Províncies i l’IMSERSO i d’aquest conveni se’n beneficien 34 municipis de Mallorca 
amb un total de 4.473 usuaris en el conjunt de les Illes Balears. 

El servei funciona amb una subvenció d’un 65% del cost que l’assumeix l’Estat i el 
35% restant depèn un poc de cada ajuntament: alguns el repercuteixen als usuaris i 
altres el paguen directament. 

Sembla ser, tot i que no hi ha cap comunicació oficial per part l’Estat, que no hi ha 
partida pressupostària per desenvolupar aquest servei i el seu Grup entén que és una 
qüestió greu perquè afegeix damunt el banyat amb un doble sentit ja que obliga els 
ajuntaments o bé a assumir aquest 65% o bé a repercutir-lo als usuaris, amb la qual 
cosa qui pugui pagar-lo comptarà amb el servei i qui no tengui recursos econòmics no 
podrà disposar d’aquest servei tal i com en feia ús dins a dia d’avui. 

Així doncs i dins el context que parlaven abans de la dependència, és ara quan 
s’haurien d’invertir més doblers en serveis socials però és quan menys ho fan. 

La situació esdevé preocupant i el motiu d’aquesta moció és perquè entenen que 
aquest és un servei del qual no poden prescindir ni tampoc no el poden carregar als 
ajuntaments i, per això, sol·liciten a l’Estat que mantengui les aportacions que feia per 
al servei de teleassistència i alhora traslladen el malestar als seus representants al 
Congrés dels Diputats, al Senat i al Parlament de les Illes Balears. 

Per acabar, apunta que en cas de no arribar a un acord amb l’IMSERSO, aleshores sí 
que el Consell de Mallorca hauria d’habilitar una partida per poder ajudar els 
ajuntaments a fer front al cost d’aquest servei que és prioritari i del tot necessari. 

El Sr. GARAU (PSOE) anuncia que el seu Grup donarà suport a aquesta moció del 
PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca. 

Explica que això és una mostra més dels petits retalls que, un darrere l’altre i un 
damunt l’altre, fan un gran retall sobretot si li toquen a la mateixa persona, és a dir, 
que implica que una mateixa persona hagi de pagar més per productes farmacèutics, 
hagi de pagar teleassistència, hagi de pagar una taxa de revaloració del grau de 
dependència que tengui, etc. En definitiva, tota una sèrie de mesures i retalls que 
s’estan posant en marxa i que recauen sobre les persones més febles de la nostra 
societat. 

Per aquestes raons, el Grup Socialista està totalment a favor d’aquesta moció i espera 
que el Consell de Mallorca, que és sensible amb aquests temes, ajudi els ajuntaments 
a no haver d’assumir el cost d’aquest retall i que, si no pot ajudar tots els ajuntaments, 
almenys ajudi els que tenen menys de 20.000 habitants i així no li sortiria tan car com 
haver de subvencionar-los tots. 

La Sra. LLINÀS (PP) manifesta que el seu Grup està d’acord amb el Sr. Ensenyat i 
matisa que, si bé per una banda estan preocupats, per una altra estan esperançats. 
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Tot seguit explica que estan esperançats perquè així com veuen que, per un costat 
desapareix una partida pressupostària, per una altra banda també veuen que en el 
programa “231F Otros servicios sociales del Estado” hi ha una partida general de 
160M€ que es descriu: “Plan concertado de prestaciones básicas de servicios sociales 

de atención primaria mediante convenios con comunidades autónomas y con el fin de 

consolidar redes de servicios sociales y gestión local, servicios de ayuda a domicilio 

que incluyen servicios domésticos de carácter personal, teleasistencia, ayudas 

técnicas, adaptación al hogar, etc.”  

És a dir, que el pressupost de l’Estat contempla aquesta partida general de 160M€ i 
apunta també que hi ha una esmena de la Federació Espanyola de Municipis i 
Províncies en relació al programa de teleassistència i, a més a més, per un altre costat 
també es fan gestions per tal de mantenir durant l’any 2013 aquest acord de 
col·laboració entre l’IMSERSO i la FEMP i, per tant, poden dir que no està del tot 
tancada la probabilitat que l’any que ve no hi hagi continuïtat d’aquest acord de 
col·laboració. 

Per tot això, el Grup Popular vol proposar al PSM-IniciativaVerds-Entesa per 
Mallorca una transacció en la moció en sentit que digui “El Ple del Consell de 
Mallorca valora positivament el servei de teleassistència i es compromet a fer les 
gestions necessàries amb totes les administracions implicades per tal de poder 
mantenir el servei durant l’any 2013”. 

Tot seguit anuncia que si el PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca accepta la 
transacció proposada, el Partit Popular la votaria a favor. 

El Sr. ENSENYAT fa notar que al seu Grup li sembla bé la transacció proposada i 
constata que, en definitiva, el que volen és que el servei es faci i, si ve pagat per 
l’Estat, doncs millor que no que l’hagin de pagar els ajuntaments. 

Tot i això, puntualitza que a més de la transacció mantendrien el punt tercer que diu 
que el Consell de Mallorca intentaria habilitar –s’hi podria afegir “a partir de la 
disponibilitat pressupostària”– una ajuda per als ajuntaments en cas que no arribàs 
l’ajuda de l’Estat. 

La Sra. LLINÀS aclareix que la transacció que ha proposat ja es refereix a totes les 
administracions implicades i, per tant, s’hi han d’entendre incloses les administracions 
de l’Estat, de la comunitat autònoma, del Consell de Mallorca i les locals. 

El Sr. GARAU proposa una tercera transacció que considera que, potser, serà més 
assumible. La transacció és que la moció digui: “El Consell de Mallorca es 
comprometrà a fer totes les gestions davant totes les administracions públiques i, en el 
cas que no tengui èxit i aquesta partida no vengui, el Consell de Mallorca es 
compromet a finançar la part que quedi sense finançar als ajuntaments de menys de 
20.000 habitants.” 

 

Fa constar que això implicarà sempre un cost molt menor i explica que Palma té 
aproximadament 1.500 usuaris del servei de teleassistència i la resta d’ajuntaments 
grans sumen la majoria d’usuaris i, per tant, els ajuntaments més petits podrien 
suposar unes 700 o 800 persones que tendrien un cost que no creu que arribi als 
200.000€. 
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El cost total de servei a Mallorca (inclosos tots els ajuntaments) és d’uns 600.000€ i 
aquesta seria la quantitat que es deixaria de finançar. Si miren el cost que el servei 
suposa als ajuntaments petits, la partida baixa molt. En tot cas, se’n poden càlculs més 
concrets. 

El Sr. ENSENYAT insisteix que s’afegeixi “segons disponibilitat pressupostària” i fa 
avinent que l’interès de tots és plasmar el suport del Consell de Mallorca en cas que 
l’Estat no financi el servei (tot i que espera que no passi i que les negociacions siguin 
fructíferes), és a dir, que hi hagi una implicació per part del Consell de Mallorca però 
fins allà on sigui possible i, per això, ha insistit en dir “segons la disponibilitat 
pressupostària” atès que és una qüestió que entén que s’hauria d’aprovar per 
unanimitat de tots els grups. 

La Sra. CIRER (consellera executiva de Benestar Social) indica que els ha agafat un 
poc desprevinguts aquesta decisió, és a dir, veure que en el debat dels pressupost de 
l’Estat s’anuncia que no hi hauria aquesta partida i llavors confirmar-ho mitjançant un 
escrit de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies dirigit als municipis per 
fer-los saber que no hi hauria aquesta possibilitat. 

No obstant això, encara no s’ha esgotat la via que puguin prosperar les esmenes de la 
FEMP perquè és una entitat potent que recull la voluntat dels municipis que 
exerceixen una pressió en aquest sentit. 

Per altra banda, anuncia que hi ha unes gestions fetes amb Creu Roja per tal d’avaluar 
el cost d’aquest servei per intentar que arribi a tots els municipis i també unes gestions 
amb el Govern de les Illes Balears (amb la directora general de Serveis Socials) per 
veure com ho podrien afrontar i compartir els costs. 

Assegura que la voluntat és que es pugui fer possible el manteniment del servei de 
teleassistència perquè costa veure que es deixin de prestar segons quins serveis ja que, 
com han pogut comprovar, mitjançant una modificació de crèdit han hagut d’assumir 
la part del cost de PPB que ha retallat l’Estat i ho han fet perquè l’impacte no fos tan 
gros als municipis. 

Tot i això, si han d’assumir també la part de teleassistència, doncs ho faran però volen 
deixar portes obertes per tal que no només sigui el Consell de Mallorca que es 
carregui la responsabilitat d’aquest finançament. 

Així doncs, la intenció primera és que l’Estat ho reconsideri i, si es possible, que 
almanco en posi una part si no pot finançar el 65% del servei. També hi volen 
implicar la comunitat autònoma, que també té aquest problema a les altres illes, i 
llavors la implicació d’aquest consell pel que fa a Mallorca concretament. 

Per això, l’equip de govern proposa fer les gestions amb totes les administracions per 
mantenir aquest servei però, si les altres administracions no hi posen de la seva part, 
és obvi que el Consell de Mallorca haurà de fer tot allò que sigui possible per poder 
mantenir el servei.  

El Sr. GARAU proposa que, per no deixar el tema tan obert, l’acord digui que, com a 
mínim i passi el que passi (participi o no la comunitat autònoma, l’Estat i 
l’Ajuntament de Palma), els municipis de menys de 20.000 habitants comptaran amb 
l’ajuda del Consell de Mallorca ja que el cost del servei en aquests municipis seria una 
quantitat molt inferior i més raonable. 
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En tot cas, la idea és avui el Ple aprovi algun acord en aquest sentit atès que els 
ajuntaments esperen l’ajuda del Consell de Mallorca. 

Les xifres que té el PSOE indiquen que són més de 2.500 persones usuàries del servei 
de teleassistència a la part forana (a 34 municipis) i hi estan inclosos els usuaris dels 
grans municipis. Per tant, la xifra d’usuaris dels municipis petits podria ser de devers 
un miler de persones que, a raó de 20€/persona/mes, estarien parlant de 200.000€/any. 

Tot i no voler forçar la situació, insisteix en la necessitat d’aprovar un acord al 
respecte i assenyala que aquest compromís amb els ajuntaments petits seria un 
compromís assumible sempre que fallin les altres administracions, és a dir, que si tot 
falla almanco el Consell de Mallorca sí que cobrirà aquest servei als municipis petits 
la qual cosa considera que és un compromís que poden assolir. 

El Sr. ENSENYAT diu que li sembla que els consellers que han intervengut ha dit 
pràcticament el mateix i recalca que el seu Grup només volia sentir el compromís de 
la consellera executiva de Benestar Social que, si l’Estat no finança aquest servei, el 
Consell de Mallorca farà tot el possible, segons la disponibilitat pressupostària, per 
mantenir el servei. 

La Sra. PRESIDENTA anuncia que votaran la moció amb la transacció que ha 
proposat la Sra. Cirer a qui sol·licita que torni a llegir la proposta perquè en quedi 
constància. 

La Sra. CIRER llegeix la redacció proposada que diu: “El Ple del Consell de Mallorca 
valora positivament el servei de teleassistència i es compromet a fer les gestions 
necessàries amb totes les administracions implicades per mantenir aquest servei”. 

El Sr. GARAU fa notar que a aquesta redacció li falta la darrera part, és a dir, la 
referida al cas que les gestions no vagin bé. 

La Sra. CIRER considera que aquest extrem ja s’hi sobreentén però, no obstant això, 
proposa aparcar la qüestió per acabar-la de perfilar i llavors llegiran i votaran la 
redacció definitiva que s’acordi. 

El Sr. MAS (secretari general) llegeix la redacció definitiva acordada i que diu: “El 
Ple del Consell de Mallorca valora positivament el servei de teleassistència i es 
compromet a fer les gestions necessàries amb totes les administracions implicades per 
mantenir aquest servei garantint el servei de forma prioritària als municipis de menys 
de 20.000 habitants d’acord amb la disponibilitat pressupostària de l’any 2013.” 

 

PROPOSTA DEFINITIVA: 

 

El Ple del Consell de Mallorca valora positivament el servei de teleassistència i es compromet a fer les 
gestions necessàries amb totes les administracions implicades per mantenir aquest servei garantint el 
servei de forma prioritària als municipis de menys de 20.000 habitants d’acord amb la disponibilitat 
pressupostària de l’any 2013. 

 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
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PUNT 28. MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS DEL PSM-
INCIATIVAVERDS-ENTESA AL CONSELL DE MALLORCA SOBRE EL 
PLA DIRECTOR SECTORIAL D’EQUIPAMENTS COMERCIALS A 
MALLORCA. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
En data 7 d’agost de 2012 va tenir entrada al registre del Consell de Mallorca un escrit de PIMECO 
sol·licitant que el Consell de Mallorca elabori i aprovi un Pla Director Sectorial d’Equipaments 
Comercials de Mallorca. Aquesta proposta es fonamenta en base a la llei 8/2009 que modifica els 
articles 58 i 59 de la llei 11/2003 en els seus articles 21 i 22 i que faculta als Consells Insulars per 
l’ordenació i les mesures de foment del sector. 
 
Les darreres decisions polítiques preses pels governants de la Comunitat Autònoma i de l’Estat 
espanyol, en concret el Decret Llei 11/2012 del Govern del passat 19 d’octubre d’ordenació de 
l’activitat comercial a les illes Balears  ens porten a una perillosa liberalització del sector que vulnera la 
directiva europea de serveis i que, evidentment, perjudica al petit i mitjà comerç de la nostra illa. 
 
El Consell de Mallorca té l’obligació de fer costat al teixit comercial de l’illa representat sobre tot pel 
petit i mitjà comerç i, a més a més, entenem que se fa imprescindible regular la seva implantació al 
territori de l’illa així com també el de les grans superfícies. 
 
Per tot això, el grup de Consellers del PSM-IniciativaVerds-Entesa al Consell de Mallorca proposa al 
Ple que adopti el següent: 
 
Acord 
 
El Ple del Consell de Mallorca dona suport al petit i mitjà comerç de Mallorca.  

 
 
La Sra. CAMPOMAR (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca) explica que avui 
tornen a dur aquest tema el qual voldrien que ja s’hagués solucionat però, atès que no 
és així, el seu Grup hi insistirà tant com calgui perquè considera important defensar el 
petit comerç de Mallorca. 

De cada vegada més, petits i mitjans empresaris han de tancar –o han de presentar 
concursos– i la majoria han esgotat els seus béns o els han lliurat a les entitat 
financeres així com d’una bona part de les seves reserves patrimonials. N’hi ha molts 
en aquestes condicions. 

Actualment el problema és que es troben amb un manifest desinterès per part del 
Govern de les Illes Balears i d’aquest Consell Insular. 

Quan els comerciants han intentat fer-se escoltar pels representants del Govern de les 
Illes Balears, s’han trobat amb la indiferència, la incomprensió i la ignorància perquè 
sembla que no és fàcil entendre que aquest tipus d’empreses és imprescindible per a la 
nostra societat. 

Tots els estudis fets posen de manifest que aquestes empreses són les que més 
ocupació creen a les nostres illes i, sense necessitat de cap estudi, és evident que són 
les que més vida i mes cohesió social generen. Cada cop que una d’aquestes empreses 
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es tanca és com si un punt de llum s’apagàs i tota la nostra societat quedàs una mica 
més a les fosques.  

Convendria que el Govern de les Illes Balears i Consell de Mallorca prestassin més 
atenció als representants d’aquest col·lectiu i a les seves necessitats perquè també són 
les nostres necessitats i les de tots. El més important és no deixar que aquesta 
passivitat continuï i condueixi a una situació irreversible. 

Tot seguit recorda que el seu Grup ja ha presentat en dues ocasions aquesta moció i 
que la darrera vegada ja va comentar que el Grup Popular havia votat al Parlament en 
contra d’una proposició no de llei a favor del petit comerç. 

El passat dia 30, aquest col·lectiu va fer una concentració davant Cort tot demanant 
l’atenció del Govern de les Illes Balears i del Consell de Mallorca i ara el seu Grup 
està donant suport a aquesta concentració perquè és cert llur crit d’alarma (O ens 
movem, o morim) per la gravetat d’aquest sector, que sempre s’ha mostrat moderat i 
dialogant, però que ja no resisteix més. 

El PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca presenta aquesta moció de suport i 
alhora volen demanar aclariments sobre les gestions que varen anunciar que farien 
amb el Govern de les Illes Balears i quins han estat els seus resultats. 

La Sra. DUBON (PSOE) comenta que aquest tema, com molt bé s’ha dit, ja va ser 
tractat àmpliament en el Ple del mes d’octubre i aleshores es va parlar de la 
conveniència –i fins i tot de la urgència– que el departament de Territori faci, amb la 
col·laboració dels sectors afectats, aquest Pla Director Sectorial d’Equipaments 
Comercials de Mallorca. 

Recorda que les associacions empresarials es varen reunir amb el Govern de les Illes 
Balears (ho han fet en vàries ocasions) i, en fer un resum de les seves reivindicacions, 
aquestes bàsicament eren dues. 

Una d’elles feia referència a un tema sobre el qual no té competències el Consell de 
Mallorca i que és el tema de les zones turístiques i els horaris especials d’obertura que 
els comerços tenen als espais definits com a zones turístiques. 

L’altre gran tema que reclamen les associacions empresarials és la necessitat 
imperiosa d’elaborar aquest Pla Director Sectorial d’Equipaments Comercials de 
Mallorca i és bo d’entendre el motiu pel qual reivindiquen aquest Pla i ho explicarà a 
continuació. 

Les directives i les normes europees alliberen molt el tema comercial i, per tant, hi ha 
moltes qüestions que queden totalment obertes i a lliure disposició de les 
conveniències. En el cas de Mallorca, que és una terra especial, una illa amb unes 
condicions que són diferents d’altres indrets i pròpies de les illes: el territori és molt 
limitat, està molt ben definit i està molt més amenaçat que els espais de més amplitud. 

Per tant, es podria dir que a una illa és totalment necessari treballar des d’un punt de 
vista territorial i, per això, és del tot necessari elaborar aquest Pla Director Sectorial 
d’Equipaments Comercials. 

També és cert que, en la intervenció que feu en el mes d’octubre el Sr. Rovira, va dir 
que no disposava de doblers per fer aquest Pla i que, si el Govern de les Illes Balears 
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no pagava aquest Pla, doncs no el farien i, en aquest sentit apunta que no tot es pot 
reduir a una qüestió econòmica.  

Tot seguit explica que ella va mantenir una sèrie de reunions durant la legislatura 
passada amb les associacions empresarials i sap que allò que volien precisament era 
fer front al problema i anar directament a les qüestions territorials i no volien tant un 
pla de definició de comerç, d’equipaments, d’on està tot ubicat i amb tots els detalls 
tal i com es va fer, per exemple, al Pla d’Equipament Comercials de l’illa de Menorca 
i que és un pla molt ampli. 

En canvi, aquest col·lectiu volia una cosa molt més concisa, molt més senzilla i que 
bàsicament donés la concreció necessària per evitar que al territori de l’illa de 
Mallorca continuï el procés de desgavell d’equipaments comercials repartits pel 
territori sense cap ordre i tot beneficiant les grans superfícies. 

Considera que el sector vertaderament vol una altra cosa i les limitacions no poden ser 
mai econòmiques sinó polítiques i, per tant, el que cal és voluntat política de treballar 
amb aquest col·lectiu i trobar les eines necessàries. A més a més, el mateix col·lectiu 
està disposat a fer propostes i el Grup Socialista, que coneix aquest tema, es posa a 
disposició per tal d’ajudar amb tot el faci falta. 

Així doncs, li reitera al Sr. Rovira allò que ja li va dir el passat mes d’octubre, és a dir, 
que creu que fa falta tenir la voluntat política de asseure’s amb aquests col·lectius i 
fer-hi feina. Insisteix que el seu Grup està disposat a ajudar amb tot allò que pugui ser 
d’utilitat per millorar el teixit comercial de l’illa de Mallorca. 

Per acabar anuncia que, evidentment, el seu Grup donarà suport a aquesta moció. 

La Sra. GINARD (PP) manifesta, en primer lloc, que li vol fer veure a la Sra. 
Campomar que quan el seu Grup presenta una moció aquesta té una exposició de 
motius i uns acords però, en el cas d’aquesta moció, l’exposició de motius es 
contradiu totalment amb l’acord. 

Sincerament creu que allò que li interessava al PSM-IniciativaVerds-Entesa per 
Mallorca amb aquesta moció era entrar en un debat polític però al final, com que el 
Partit Popular està d’acord totalment amb l’acord de la moció, podrien discutir molta 
estona però el que val és l’acord perquè els arguments polítics que empra el PSM-
IniciativaVerds-Entesa per Mallorca no són els mateixos arguments que empra el PP. 

La Sra. Campomar ha dit que hi ha desinterès, cosa que nega rotundament i, de fet, 
assegura que el Partit Popular té molta voluntat (la Sra. Dubon deia que faltava 
voluntat) per donar una mà –i les que facin falta– al petit i mitjà comerç. 

Des del primer dia, el Partit Popular ha fet, fa i farà molts d’esforços en aquest sentit i 
una prova d’això és la Llei de l’emprenedor que afavoreix l’accés al finançament a 
aquestes empreses així com també els mecanismes de cooperació i de simplificació 
administració. 

També s’ha fet un projecte de dinamització comercial per als municipis amb la 
finalitat d’ajudar els petits comerços de totes les illes. Tot això són coses que s’han 
anat fent durant aquest primer any de legislatura. 

A continuació insisteix en refusar l’acusació de manca d’interès i, per contra, ressalta 
que hi tenen tota la voluntat i puntualitza que allò que quedarà de la discussió que 
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puguin mantenir és la feina que facin tots junts per donar una mà al petit i al mitjà 
comerç i a la petita i mitjana empresa. 

Per això, anuncia que el seu Grup votarà a favor de l’acord de la moció però matisant 
que estan totalment en contra de l’exposició de motius. 

La Sra. CAMPOMAR adverteix que li sorprèn el fet que considerin que l’exposició 
de motius es contradiu amb l’acord. 

Tot seguit explica que l’exposició de motius parla de la presentació d’una sol·licitud, 
de la presa de decisions com el Reial decret llei 11/2012 que és l’única cosa que ha fet 
el govern del Partit Popular i que va en contra del petit i mitjà comerç: alliberar els 
horaris. 

Destaca que la Sra. Ginard ha anat ben alerta a no esmentar el Reial decret llei 
11/2012 quan ha parlat de les coses que ha fet el PP i això deu ser per qualque cosa, és 
a dir, perquè segurament trobava que aquesta decisió no anava a favor del petit 
comerç. 

El seu Grup està convençut que no hi cap compromís ni per part del Govern de les 
Illes Balears ni del Consell de Mallorca en quant a l’ajuda que puguin aportar que, en 
el cas del Consell de Mallorca, seria iniciar les reunions amb el sector tal i com havia 
promès el Sr. Rovira, qui no ha respost a la moció però sí que ho ha fet un altre 
conseller del PP que no en té ni idea i, quan respongui el conseller que realment en té 
competència, llavors el seu Grup ja no tendrà opció a dir res. 

Reitera que el Sr. Rovira es va comprometre a una cosa que no ha fet. Es va 
comprometre a reunir-se amb el sector i amb l’oposició per veure com es podria 
iniciar aquest Pla Director i, per això, assegura que hi ha desinterès. 

Tot i això, aclareix que ella no ha entrat en aquest debat sinó que l’ha tret la Sra. 
Ginard quan ha negat el desinterès ja que considera que és l’única cosa que no poden 
dir ja que, fins ara, ha demostrat molt de desinterès. 

Per acabar, diu que continuen endavant la moció i que si el PP troba que hi ha de votar 
a favor, doncs que hi voti però allò que realment li agradaria sentir és l’opinió del Sr. 
Rovira al respecte.  

La Sra. DUBON li comenta a la Sra. Ginard que quan va fer una primera lectura de la 
moció va tenir la mateixa sensació: que tenia un títol la moció i que l’acord proposat 
era diferent emperò llavors, fent una segona lectura, va trobar que no era així que la 
moció tenia lògica perquè l’única cosa que pot fer el Consell de Mallorca a favor del 
petit i mitjà comerç és fer el Pla Director Sectorial d’Equipaments Comercials. 

Per tant, la moció ho duu implícit. Té raó la Sra. Ginard quan diu que, en una primera 
lectura, la moció confon però llavors, en rellegir-la, es comprova que és cert que el 
Consell de Mallorca no hi pot fer altra cosa perquè no té competències per fer altres 
coses però sí que les té per fer un Pla Director Sectorial d’Equipaments Comercials. 

Precisament aquesta és l’única cosa específica que demana el sector i, com a mínim, 
hi ha d’haver la voluntat de posar-hi la primera pedra i començar a fer-hi feina però ni 
tan sols no volen posar aquesta primera pedra i, per això, no sap on veuen la voluntat 
política, perquè ella no la veu enlloc. 
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El Sr. ROVIRA (conseller executiu d’Urbanisme i Territori) confirma que, 
efectivament, es va comprometre a tenir una reunió amb el sector i l’ha tenguda. Es va 
mantenir una primera reunió amb AFEDECO i llavors es va convocar a PIMECO 
però aquesta reunió no es va produir. 

Comenta que feren una reunió a tres bandes amb la participació del Govern de les 
Illes Balears, PIMECO i AFEDECO i el Consell de Mallorca, en la qual ell va estar 
present juntament amb la secretària tècnica i, per tant, la reunió sí que s’ha tenguda i 
s’ha complert el compromís de mantenir-la. 

En aquella reunió, el Govern de les Illes Balears es va comprometre amb els 
representants dels comerciants a sol·licitar una sèrie d’informe sobre qüestions que els 
mateixos comerciants havien plantejat: la possibilitat de suspensió de llicències, temes 
relacionats amb el Pla Director Sectorial així com altres dubtes sobre l’aplicació de 
directives i les normes nacionals al món del comerç. 

També es varen comprometre en aquella reunió –el Consell de Mallorca ho va 
plantejar– que participarien en la redacció d’un Pla Director Sectorial de Comerç –i 
ho mantenen– si tothom està d’acord en fer-lo i si el Govern de les Illes Balears dóna 
suport i col·labora amb la redacció del Pla. 

Aleshores el Consell de Mallorca va dir, fins i tot, que si el Govern de les Illes Balears 
i els comerciants arribaven a un acord sobre el contingut del Pla i avançaven feina en 
aquest sentit, no hi hauria cap problema perquè el Consell de Mallorca en fes la 
tramitació ja que, a hores d’ara, al Consell de Mallorca no hi ha funcionaris que es 
dediquin a aquest tema ni tampoc no hi ha cap departament dedicat a Comerç perquè 
no en tenen les competències. 

En tot cas, recalca que sí han parlat del tema del Pla Director Sectorial d’Equipaments 
Comercials amb el Govern de les Illes Balears i amb els comerciants en una reunió on 
tots eren presents. 

Ara per ara, s’està a l’espera de la recepció dels informes a què ha fet referència abans 
i a l’espera de la convocatòria d’una nova reunió per donar-ne compte, reunió a la 
qual el Consell de Mallorca evidentment assistirà. 

Per altra banda, assegura que tenen tota la voluntat política per fer-hi feina i, com a 
mínim, tenen la mateixa voluntat que l’equip de govern anterior que, tot tenint les 
mateixes competències que actualment té el Consell de Mallorca i a més hi havia un 
departament que, en teoria, es dedicava a Turisme, Comerç i Artesania, no es va 
redactar en aquell moment cap Pla Director Sectorial de Comerç. 

Puntualitza que en aquest Ple s’ha assegurat que durant la legislatura passada es varen 
mantenir reunions amb el sector en relació a aquest tema però no ha pogut trobar ni un 
sol foli redactat d’aquelles reunions relatives a la posada en marxa d’un Pla Director 
Sectorial de Comerç. 

Planteja que, si la redacció d’aquest Pla es va fer en la legislatura passada, perquè no 
l’ha rebut d’herència com altres tantes coses que sí que han heretat (com els deutes). 
Voldria saber perquè ara els qualifiquen de dolents per no haver posat en marxa, en un 
any, el Pla Director Sectorial de Comerç ja que en legislatures anteriors, amb les 
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mateixes competències i quan es va demanar la redacció del Pla, tampoc no el varen 
fer però sí que li reclamen a l’actual equip de govern que el redacti. 

Explica, a continuació, que estan en aquesta tessitura: que si al Consell de Mallorca li 
faciliten els mitjans adients i hi ha un acord per a la redacció del Pla Director 
Sectorial, no hi haurà cap problema perquè l’equip de govern posi en marxa la seva 
tramitació. 

Fa constar que el seu Grup està d’acord amb la línia concreta de la moció que diu 
literalment “que el Consell de Mallorca dóna suport al petit i mitjà comerç de 
Mallorca” però adverteix que no podran utilitzar el vot favorable del Grup Popular per 
ressaltar ni un sol argument de la intervenció de la Sra. Campomar, alguns dels quals 
ni tan sols no figuren en l’exposició de motius.  

Per acabar, observa que si el PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca vol que a cada 
Ple parlin sobre el Pla Director Sectorial de Comerç, doncs només han de seguir per 
aquesta línia i, en funció del contingut de l’acord presentat, hi votaran a favor o en 
contra. 

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

 
PUNT 29. MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS DEL PSM-
INCIATIVAVERDS-ENTESA AL CONSELL DE MALLORCA DE SUPORT A 
L’AUTONOMIA LOCAL DELS AJUNTAMENTS DE MALLORCA. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
La Llei de modificació de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma 
de les Illes Balears, que el Parlament aprovà el passat 17 de juliol de 2012, elimina en termes generals 
el requisit de català per accedir a la funció pública, excepte en aquells llocs de feina d'atenció al públic. 
 
En els ajuntaments, la majoria de llocs de feina podrien considerar-se en algun moment com de 
contacte entre personal públic i ciutadania, i és obligació reconeguda pel nostre Estatut d'autonomia 
garantir els drets de la ciutadania a ser atesos en qualsevol de les dues llengües cooficials a les illes, en 
concret quan en l'article 4 fa referència a l'obligació de les institucions de crear les condicions que 
permetin arribar a la igualtat plena d'ambdues llengües, així com s'hi entén la voluntat del legislador 
quan obliga l'Administració autonòmica, per mitjà de l'article 14.3, que la ciutadania de les Illes 
Balears tenen dret a adreçar-se a l'Administració de la CAIB en qualsevol de les dues llengües 
cooficials. 
 
La Direcció General de Funció Pública ha enviat requeriments de legalitat als ajuntaments de Son 
Servera i Sant Llorenç, segons confirmaren fonts de la Conselleria d'Administracions Públiques. Les 
mateixes fonts explicaren que les cartes s'enviaren fa poques setmanes i que el mateix escrit es remetrà 
tots els ajuntaments que no s'ajustin a la legalitat. 
 
Són molts els consistoris de les Illes Balears que, arran de mocions impulsades pels diferents partits, 
aprovaren mantenir el català com a requisit. En alguns municipis, fins i tot, el PP s'hi pronuncià a favor. 
Amb aquesta aprovació, els ajuntaments no seguien les directrius de la modificació de la Llei de funció 
pública, que arracona el català, i segons la qual la llengua pròpia només serà requisit per accedir a 
determinats llocs de feina de l'Administració. 
 
Per tot això, el grup de Consellers del PSM-IniciativaVerds-Entesa al Consell de Mallorca proposa al 
Ple que adopti el següent  
 
Acord: 
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El Ple de Consell Insular dona suport als ajuntaments de Mallorca perquè en el marc de les seves 
competències i de forma legitima facin l’aplicació de la llei de funció pública en les seves Relacions de 
llocs de feina (RLT) amb l’autonomia que els hi atorga la Llei de bases local.  
 
 
La Sra. CAMPOMAR (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca) inicia la seva 
intervenció. 

Assenyala que la Llei de la modificació de la Funció Pública de la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears que es va aprovar l’any 2012 elimina, de forma 
genèrica, el requisit del català per accedir a la Funció Pública, excepte en els llocs 
indicats de feina d’atenció al públic. 

El seu Grup polític opina que en tots els ajuntaments de Mallorca es pot considerar 
que les persones que ocupen la majoria dels llocs de feina, en un moment o altre tenen 
contacte amb la ciutadania, raó per la qual hauria de ser una obligació aplicar aquest 
requisit a tots els llocs de feina. 

Destaca la importància de l’autonomia local en aquest sentit, i la proposta ho 
expressa. Diu que a hores d’ara són més de deu els ajuntaments que han votat a favor 
d’aplicar l’exigència del català en tots els seus llocs de feina, atès que tots tenien 
algun punt d’atenció al públic i almenys a quatre d’ells han rebut una carta de la 
directora general de Funció Pública del Govern balear en la qual reben amenaces per 
raó d’incompliment de la llei, etc. 

Fa notar que segons l’art. 89 de la Llei Reguladora de Bases de Règim Local, 
correspon a cada corporació local l’aprovació de la seva plantilla, d’acord a la 
normativa vigent i amb els requisits necessaris per exercir les diferents funcions 
assignades a cada lloc de feina que estableixi cada ajuntament.  

Torna a dir que els ens locals tenen total autonomia, raó per la qual el Govern balear 
no ha d’interferir en aquesta qüestió. Considera que, per mitjà dels escrits que ha 
esmentat es produeix una afronta a l’autonomia local. 

Observa que, evidentment, els ajuntaments s’han de sotmetre a les lleis, però la seva 
interpretació és tan legítima com qualsevol altra i cada ajuntament és lliure de fer-la. 

Fa avinent que el Consell de Mallorca té l’obligació de ser la veu dels ajuntaments i 
de fer-los costat i que aquesta és una funció molt important. 

Per aquestes raons la moció demana que aquesta institució faci saber al Govern balear 
que aquesta actitud d’amenaça que ha manifestat envers determinats ajuntaments, és 
reprovable.  

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

Lamenta que els ajuntaments siguin considerats com administracions de tercera o 
d’inferior categoria per a la resta d’administracions, i atès que no són de fiar, s’han de 
controlar i fer-los fer les coses ben fetes perquè d’altra forma no en saben. Recorda 
que aquesta queixa ha estat constant, allà on s’ha tengut oportunitat d’expressar-la, i 
opina que ja n’hi ha prou i que s’ha d’acabar aquesta situació. 
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Fa notar que en el mateix bloc s’hi pot situar el Consell de Mallorca, perquè també és 
administració local, i no només en aquest aspecte, sinó en d’altres.  

Torna a dir que s’aplica als ajuntaments la presumpció de culpabilitat i opina que no 
es pot admetre aquesta actitud, sinó que s’ha de fer just el contrari, han de rebre el 
suport del Consell de Mallorca.  

Observa que no només existeixen cartes d’advertiment, sinó que també hi ha 
resolucions de la Direcció General de la Funció Pública instant o obligant, requerint 
l’anul·lació d’alguns punts de les bases de convocatòries de llocs de treball.  

Questiona qui és que ha d’interpretar si un lloc de treball determinat és realment 
d’atenció al públic o no ho és, per fer notar que és molt inadequat que s’actuï així com 
es fa. 

Existeixen molts d’aspectes molt més importants de relació entre el Govern balear i 
els ajuntaments, com ara que aquest pagui el deute que té amb els ajuntaments i amb 
el Consell de Mallorca; és això, el que ha de ser una prioritat, no el control sobre els 
requisits que s’estableixen en una convocatòria de llocs de treball en un ajuntament. 
Defineix aquest comportament com a poc lleial i poc respectuós amb la resta de les 
administracions, entre les quals hi situa el Consell de Mallorca.  

Fa notar que no és l’únic exemple, sinó que el menyspreu del Govern balear també es 
manifesta en el cas del deute que manté amb la resta de les administracions.  

El Sr. ROTGER (vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports) intervé a continuació.  

Assenyala que, tot i que l’equip de govern no coincideixi plenament amb el motiu que 
expressa aquesta moció, li donaran suport pel fet que allò que és important és la part 
dispositiva de l’acord.   

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

 
PUNT 30. MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS DEL PSM-
INCIATIVAVERDS-ENTESA AL CONSELL DE MALLORCA PER LA 
CATALOGACIÓ I DECLARACIÓ DE BC O BIC DEL PATRIMONI 
CULTURAL DE “SA NOSTRA”. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
Atesa l’actual situació econòmica i la transformació de la caixa de balears “Sa Nostra” actualment tot el 
patrimoni de l’entitat està en una situació de risc de poder ser disgregat, traslladat, o finalment 
“liquidat”.  
 
El patrimoni cultural de l'entitat grup “Sa Nostra” té prop de 5.000 peces, 2.000 d'aquestes de valor 
cultural essencial. entre aquestes peces podem citar: una col·lecció pictòrica importantíssima en la qual 
hi ha obres de Miquel Barceló (“piedra blanca sobre piedra negra” per exemple), Antoni Tàpies, 
Mompó, Ricard Anckerman, Francis Bacon, Miquel Bestard, Jose M. Sicilia, Broto, Gordillo, 
Hernández Pijuan o Hans Hartung; una col·lecció de ventalls; una col·lecció de numismàtica; una 
col·lecció de ceràmica de la roqueta; una col·lecció de peces de vidre romà i altres restes 
arqueològiques; una col·lecció de fotografia. 
  
Aquest patrimoni, que implica la història de la caixa de Balears, entitat nascuda en 1882, per tant amb 
una acumulació de patrimoni de més de 125 anys d'existència i de funcionament. 
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Igualment les oficines fundacionals de carrer Ramon Llull, 2 de palma, són obra de l'arquitecte Gaspar 
Bennàssar. Les oficines de la fundació, Can Tàpara, estan situades en un entorn paisatgístic singular.  
Sa Canova és una finca d'experimentació agrària. 
  
L’entitat ARCA ha demanat al Govern Balear que actuï en les seves competències de control de la 
caixa, de l’obra social i cultural i de la fundació Sa Nostra i al Consell de Mallorca que exerceixi les 
seves competències de patrimoni històric i catalogui i declari béns d’interès cultural o béns catalogats a 
les col·leccions de béns mobles i si cal als immobles. 
 
Per tot això, el grup de consellers del PSM-IniciativaVerds-Entesa al Consell de Mallorca proposa al 
ple que adopti el següent ACORD 
 
El Ple del Consell de Mallorca acorda realitzar els tràmits pertinents per a iniciar la catalogació i 
declaració de béns d’interès cultural o béns catalogats a les col·leccions de béns mobles i si cal als 
immobles de la Caixa de Balears “Sa Nostra” 
 
 
El Sr. FONT (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca) li demana a la Sra. 
presidenta, com una qüestió prèvia al debat d’aquesta moció i sense que serveixi de 
precedent, si el representat d’Arca, present a la sala, pot intervenir ja que va ser qui va 
enviar un escrit a tots els grups polítics per instar a fer feina sobre aquest tema. 

Vist que la presidenta no permet aquesta intervenció, el Sr. Font reconeix que el 
Reglament no ho permet però puntualitza que la presidenta té la facultar d’autoritzar 
aquesta intervenció encara que accepta la decisió. 

Tot seguit explica que el seu Grup presenta aquesta moció precisament arran d’un 
escrit de l’associació Arca que, com tothom sap, és una entitat que es preocupa per la 
conservació del patrimoni cultural existent a Palma tot posant el crit d’atenció sobre el 
patrimoni que té Sa Nostra que és molt nombrós i que està conformat des d’obres de 
pintors molt importants fins a col·leccions de ceràmica i de fotografia a més del  
patrimoni arquitectònic com la seva seu central, etc. 

Davant el fet que Sa Nostra hagi passat a formar part d’una entitat de caixes i bancs 
anomenada Mare Nostrum, el seu Grup pretén amb aquesta moció assegurar que el 
Consell de Mallorca comenci a fer les accions pertinents que permetin la protecció de 
tot el seu patrimoni. 

El vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports els va fer arribar un escrit que 
constata l’inici de les gestions amb l’entitat Mare Nostrum per començar a fer un 
inventari de tot aquest patrimoni que permetrà que els tècnics hi puguin començar 
actuar. Amb aquest escrit es mostra la voluntat del Consell de Mallorca de fer les 
passes necessàries per protegir aquest patrimoni. 

Tot i que aquesta voluntat ha quedat palesa, el seu Grup mantendrà la moció per tal 
que hi hagi un acord –en cas contrari l’haguessin retirada– d’iniciar els tràmits de 
protecció d’aquest patrimoni, tràmits que veu que ja s’han iniciat. 

El Sr. DALMAU (PSOE) manifesta que el seu Grup se suma també a aquesta 
sol·licitud que ha fet el Sr. Font prèvia a la seva intervenció en relació a aprofitar que 
hi és l’entitat Arca (ja hi era en tractar el punt referent a Can Weyler) perquè pogués 
intervenir. Arca és una entitat solvent de fa molts d’anys, prou coneguda, que està 
inscrita al Registre d’Entitats de Participació Ciutadana del Consell de Mallorca. 
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Tot i que el PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca i ara el PSOE han mostrat la 
seva voluntat per tal que pugui intervenir, la presidenta ha decidit que no sigui així i 
és una llàstima perquè fer política significa que els ciutadans també puguin intervenir 
i les entitats puguin participar d’aquest debat. 

Pel que fa a la moció que presenta el PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca, 
anuncia que el seu Grup li donarà suport perquè comparteixen la preocupació per 
aquest patrimoni, preocupació que també ha demostrat Arca, atès que Sa Nostra viu 
un procés de reorganització fruit d’una fusió amb diferents caixes d’Espanya que ha 
fet que ara formi part d’un nou banc anomenat Mare Nostrum. 

Aquestes circumstàncies feien que hi hagués una certa preocupació per diferents peces 
i edificacions propietat de Sa Nostra atès que tenen un valor cultural i patrimonial de 
summa importància i que amb la fusió no sabien ben bé com quedaven. 

A continuació comenta que el seu Grup va presentar el passat 26 d’octubre un escrit 
dirigit a la Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports mitjançant el qual 
sol·licitaven que s’atengués la petició de protecció d’aquest patrimoni. 

Arran d’aquest escrit, la setmana passada reberen resposta de la Vicepresidència de 
Cultura, Patrimoni i Esports on es fa palesa la voluntat de l’equip de govern envers la 
protecció d’aquest patrimoni i que el Sr. vicepresident podrà explicar amb més detalls 
llavors. 

Adverteix que, no obstant això, aquesta preocupació s’ha de traduir en una presència 
dels tècnics del departament de Patrimoni perquè puguin accedir a aquestes 
col·leccions per tal de poder-les inventariar i catalogar. 

Per concloure, reitera que el seu Grup donarà suport a aquesta moció però puntualitza 
que la feina d’instar a la protecció d’aquest patrimoni ja la va fer el Grup Socialista. 

El Sr. ROTGER (vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports) comenta que, amb 
caràcter previ a pronunciar-se sobre la moció, vol deixar constància en nom de 
presidenta com de tot l’equip de govern del seu més profund reconeixement a la tasca 
que duu a terme l’entitat Arca i tots els seus membres en favor del patrimoni cultural 
de Mallorca. 

També puntualitza que la presidenta deixa que tothom s’expressi però sempre d’acord 
amb el que s’estipula en el Reglament d’Organització i Funcionament del Consell de 
Mallorca perquè fer-hi excepcions significaria que altres persones o entitats també 
podrien fer ús d’aquesta excepció. 

Agrairia que la denegació d’intervenir s’interpreti des del punt de vista que ha explicat 
i afegeix que Arca avui ha plantejat dos temes (Can Weyler i el patrimoni de Sa 
Nostra) dels quals, tant per la seva part com per part del seu departament, ja s’han 
iniciat les intervencions que Arca ha sol·licitat. 

Per això, aprofita per agrair-li a Arca el seu interès i compromís pel patrimoni cultural 
de Mallorca i alhora vol fer palès que el Partit Popular se suma al PSM-
IniciativaVerds-Entesa per Mallorca i al PSOE en quant al reconeixement a l’entitat 
Arca. 

Pel que fa a la moció, assenyala que el seu objectiu ja s’està complint tal i com es 
constata a les còpies que s’han remès als distints grups i a Arca de l’escrit que s’ha 



 99

enviat al representant legal de l’entitat jurídica Sa Nostra, responsable de la Fundació 
Sa Nostra i de l’Obra Social així com també de l’escrit enviat al Sr. Egea, que és el 
president del banc Mare Nostrum. 

La caixa Sa Nostra, al llarg de la seva història, ha adquirit diferent patrimoni cultural, 
mobiliari, immaterial i immobilari. Aquest patrimoni era assignat o bé a la caixa o bé 
a l’Obra Social sense un criteri fix sinó en funció de la disponibilitat de l’entitat per 
invertir assignacions pressupostàries d’una entitat o d’una altra. 

A partir d’aquest punt hi ha un patrimoni cultural que ha passat al banc Mare Nostrum 
i un altre que el conserva l’Obra Social de Sa Nostra. 

En aquest sentit, s’han enviat els escrits pertinents tant al banc com a l’Obra Social i 
han contestat que estan a disposició del Consell de Mallorca i, de fet, el departament 
de Patrimoni ja ha iniciat les feines per poder catalogar, inventariar i revisar tot el fons 
de valor que té Sa Nostra i després, en comptar amb els informes tècnics, s’iniciaran 
els expedients, des d’un punt de vista tècnic de valor patrimonial, per preservar els 
béns que ho mereixin amb la declaració de catalogació o de bé d’interès cultural. 

Reitera que ja estan fent aquesta feina i puntualitza que, si bé no detallarà els béns 
propietat de Sa Nostra, la llista està a disposició dels grups de l’oposició per 
consultar-la. 

Igualment confirma que li consta que Sa Nostra vol dur tot aquest procés amb la 
màxima transparència i amb la màxima lleialtat al poble de Mallorca i a la institució 
del Consell de Mallorca i, per això, ha manifestat que està a disposició de qualsevol 
grup polític així com d’Arca per tenir qualsevol contacte personal amb la Direcció per 
tal de conèixer, de primera mà, aquesta situació. 

També aprofita per traslladar als diferents grups i a Arca aquesta disponibilitat de Sa 
Nostra i observa que la responsabilitat en aquest tema és de tots i ha de partir de la 
màxima transparència. 

Alhora informa que Sa Nostra no s’ha desfet de cap bé del seu patrimoni llevat d’una 
pintura que es va vendre. Sa Nostra la va adquirir per 40.000€ i l’ha venuda 170.000€. 
Es tracta d’un quadre d’un pintor italià i que no té relació amb temàtica de Mallorca. 

Tot seguit fa notar que considera que l’acord de la moció s’hauria de puntualitzar un 
poc allà on diu: “El Ple del Consell de Mallorca acorda realitzar els tràmits pertinents 
per iniciar la catalogació i la declaració de béns d’interès cultural o béns catalogats a 
les col·leccions de béns mobles i si cal als immobles de la Caixa de Balears Sa 
Nostra”. 

Així doncs i atès que el Consell de Mallorca ha començat l’inventari i a fer els 
informes tècnics, proposa que si el resultat d’aquests informes és que s’ha de valorar 
el patrimoni, serà llavors que s’iniciaria la catalogació o la declaració corresponent. 

La redacció, per tant, quedaria de la manera següent: “El Ple del Consell de Mallorca 
acorda realitzar els tràmits pertinents, fent les visites als llocs on es troben les obres i 
els immobles, per iniciar l’inventari i procedir als estudis tècnics sobre el valor 
patrimonial de tot el catàleg de patrimoni de Sa Nostra i, si d’aquests informes es 
dedueix que té valor patrimonial digne de ser-li aplicat la Llei de patrimoni, que 
s’iniciïn els tràmits per la declaració de bé catalogat o de bé d’interès cultural 
d’aquests béns mobles o immobles”. 
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El Sr. FONT considera que la redacció podria ser més senzilla i suggereix que digui: 
“El Ple del Consell de Mallorca acorda realitzar els tràmits pertinents per iniciar, si 
cal, la catalogació...” 

El Sr. ROTGER mostra la seva conformitat amb el text proposat pel Sr. Font i que 
consisteix en canviar l’ordre de l’expressió “si cal”. 

PROPOSTA DEFINITIVA: 

“El Ple del Consell de Mallorca acorda realitzar els tràmits pertinents per a iniciar, si cal,  la 
catalogació i declaració de béns d’interès cultural o béns catalogats a les col·leccions de béns mobles i 
als immobles de la Caixa de Balears “Sa Nostra” 
 

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

 
 
PUNT 31. MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS DEL PSM-
INCIATIVAVERDS-ENTESA AL CONSELL DE MALLORCA SOBRE EL 
CANVI DE GESTIÓ DEL REFUGI DEL PONT ROMÀ (POLLENÇA) 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
Atesa la iniciativa de l’equip de govern del Consell de Mallorca sobre el canvi de gestió del refugi del 
Pont Romà a Pollença des de la gestió directa per part del Consell juntament amb la resta de refugis de 
la ruta de pedra en sec a l’externalització de l’explotació que es posa en mans privades. 
 
Atès que aquest refugi està cedit al Consell per part de l’Ajuntament de Pollença i es patrimoni dels 
pollencins i pollencines. 
 
Per tot això, el grup de Consellers del PSM-IniciativaVerds-Entesa al Consell de Mallorca proposa al 
Ple que adopti el següent: 
 
Acord 
 
Que es suspengui l’expedient de concessió de l’esmentat refugi fins que l’ajuntament de Pollença en 
doni la seva conformitat expressa amb un acord de Ple.   

 

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

Llegeix textualment la moció  

Mostra la disconformitat del seu Grup polític per la decisió de deixar en mans 
privades la gestió del refugi Pont Romà (Pollença). 

Atès que aquest refugi està cedit per l’Ajuntament de Pollença al Consell de Mallorca 
i en conseqüència és patrimoni de la gent de Pollença, demana que es respectin les 
decisions de qui n’és el propietari legítim, l’Ajuntament de Pollença i les decisions 
que adopti el seu Ple sobre aquesta qüestió.  

Observa que quan ja s’havia presentat aquesta moció al registre del Consell de 
Mallorca es varen assabentar que en el mes d’octubre ja s’havia presentat una moció 
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al Ple de l’Ajuntament de Pollença i que, un cop sotmesa a votació, es va aprovar en 
el sentit que la gestió del refugi continuàs essent pública.  

Insisteix a fer notar que es va rebutjar clarament la gestió externa, raó per la qual 
demana la suspensió de l’expedient de concessió de la gestió externa referida al refugi 
Pont Romà de Pollença i que es demani l’autorització i el vistiplau del municipi, amb 
un acord de Ple que el ratifiqui.  

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

Mostra el seu acord total amb el que expressa la moció. 

Recorda que durant el darrer Ple el PSOE ja va exposar que aquestes concessions 
haurien de formar part d’un Pla estratègic sobre refugis que s’hauria de conèixer, 
discutir i després aprovar.  

El Sr. OLIVER (PP) intervé tot seguit. 

Diu que ha revisat la documentació i existeix un conveni signat entre l’Ajuntament de 
Pollença i el Consell de Mallorca, de dia 17 de desembre de 2004 en el qual en cap 
moment es fa menció sobre la gestió directa o indirecta del refugi.  

D’altra banda, comenta que aquesta sortida que s’ha plantejat és una iniciativa ja 
experimentada en el territori espanyol. Recorda que al darrer Ple ja es va comentar 
que la Sra. Tugores, que va ser la consellera executiva de Medi Ambient del Consell 
de Mallorca durant la darrera legislatura, havia anat a Aragó per conèixer de prop 
aquesta iniciativa i que havia comprovat que l’experiència era bona i podia anar bé 
aplicar-la per eixugar el dèficit que ocasionen aquests refugis a les arques de la 
institució.  

Comenta que és una experiència nova que, atès que el conveni de col·laboració entre 
l’Ajuntament i el Consell de Mallorca no diu res sobre el tipus de gestió, es pot fer 
perfectament d’acord al que s’ha previst. 

La Sra. CAMPOMAR intervé a continuació. 

Lamenta que el PP voti en contra de les decisions de l’Ajuntament de Pollença.  

Opina, com a ciutadana i també com a pollencina, que no és massa legítim que abans 
de fer un canvi de gestió tan important d’un refugi que està cedit per un ajuntament no 
es prengui en consideració el parer dels responsables de l’esmentat ajuntament.  

Fa notar que tot i que es vulgui vendre la imatge de bona gestió i de les meravelles 
que aquesta decisió pot suposar, la mesura també tendrà molts d’inconvenients, com 
ara els que se deriven de la manca de connexió que existirà pel que fa a la ruta de 
Pedra en Sec.  

Assenyala que és necessària una bona coordinació entre tots els refugis, per la qual 
cosa refusa la gestió externa de dos refugis que d’aquesta forma quedaran fora i 
empitjorarà la qualitat dels serveis que donin, precisament als visitants que acudeixen 
per conèixer la ruta de Pedra en Sec.  

Insisteix a demanar a la Sra. Soler que consideri allò que ha decidit l’Ajuntament de 
Pollença en aquest sentit per tal que, abans de continuar la tramitació d’aquest 
expedient, cerqui la seva aprovació.  
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Per acabar, adverteix la Sra. Soler que si no ho fa així continuaran trepitjant  els 
legítims interessos dels ajuntaments, com ho fan ara amb l’Ajuntament de Pollença, o 
com ho feren recentment en el cas del Corral Serra, de Santa Margalida quan el 
Consell de Mallorca va concedir l’autorització per tirar residus a un abocador, amb la 
qual cosa s’anul·lava la decisió de l’Ajuntament de Santa Margalida sobre aquesta 
qüestió. 

Per acabar, lamenta que aquesta institució continuï en la mateixa línia de no prendre 
en consideració les decisions dels pobles de Mallorca. 

El Sr. GARAU intervé a continuació. 

Opina que si l’Ajuntament de Pollença no té cap problema a l’hora d’admetre la 
decisió de gestió externa, perfecte, però si no hi està d’acord aquesta iniciativa s’ha de 
discutir de bell nou.  

La Sra. SOLER (consellera executiva de Medi Ambient) intervé per tancar el debat. 

En primer lloc, assegura que en cap cas s’intenta trepitjar l’autonomia municipal, sinó 
que es tracta d’un conveni signat l’any 2004 entre l’Ajuntament de Pollença i el 
Consell de Mallorca, que consta de tres fulls i estableix clarament que es tracta d’una 
cessió d’ús del refugi Pont Romà i que la conditio sine qua non perquè el Consell de 
Mallorca ho presenti per licitació de gestió indirecta és que aquest refugi segueixi 
formant part de la ruta de Pedra en Sec i que sigui com un refugi del Consell de 
Mallorca.  

Assegura que la seva gestió es farà de forma indirecta per una qüestió simplement 
econòmica. 

Explica que quan ella va arribar a la conselleria de Medi Ambient va trobar un dèficit, 
pel que fa als refugis, de 900.000€. Demana si saben tot el que es podria fer amb 
aquesta quantitat, a dia d’avui, al Consell de Mallorca. Comenta que és ben segur que 
el Sr. Garau sabria prou bé a quantes persones usuàries del Departament de Benestar 
Social podria donar doblers amb aquesta quantitat.   

En conseqüència, el que estan cercant són solucions per tal de fer eficient la gestió 
dels refugis sense que en cap cas perdin la seva finalitat. Assegura que no van en 
contra dels interessos de cap municipi, perquè el conveni de cessió d’ús està 
clarament signat. 

Quant a l’afirmació que el Consell de Mallorca concedeix l’autorització per a tirar 
fems a un abocador com el del Corral d’En Serra, demana a la Sra. Campomar que ho 
retiri, perquè o bé no sap de què parla, o no sap què és un residu o no sap que han 
demanat autorització per a l’ús del Corral d’En Serra. Li retreu que, atès que la forma 
de fer política del PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca quan es parla de residus 
és embullar i fer demagògia, li demana que en primer lloc s’informi bé i després parli.  

Assegura que el Consell de Mallorca no ha donat cap autorització a ningú per tirar 
residus a l’esmentat lloc, sinó just el contrari, l’ha fet net i això ha suposat poder 
rebaixar l’import de la tarifa. 

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). 
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INTERPEL·LACIONS 
 
PUNT 32. INTERPEL·LACIÓ QUE FORMULA EL SR. ANTONI ALEMANY 
CLADERA A LA SRA. PRESIDENTA DEL CONSELL DE MALLORCA, 
TEMA “POLÍTICA SOBRE LES COMPETÈNCIES DEL CONSELL DE 
MALLORCA I, EN CONCRET, LA DE CARRETERES”. 
 
Es dóna compte de la següent interpel·lació: 
 
ANTONI ALEMANY CLADERA, com a conseller del GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE 
MALLORCA, d’acord amb el que preveu l’art. 75 del Reglament Orgànic, formula, per al proper Ple 
ordinari, a la Presidenta del Consell de Mallorca, la Sra. Maria Salom Coll, la següent interpel·lació. 
 
 
TEMA: POLÍTICA SOBRE LES COMPETÈNCIES DEL CONSELL DE MALLORCA I, EN 
CONCRET, LA DE CARRETERES 
 
 
El GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA vol interpel·lar a la Presidenta del Consell 
de Mallorca, la Sra. Maria Salom Coll, sobre la POLÍTICA SOBRE LES COMPETÈNCIES DEL 
CONSELL DE MALLORCA I, EN CONCRET, LA DE CARRETERES. 
 
 
El Sr. ALEMANY (PSOE) inicia la seva intervenció. 

Comenta a la Sra. presidenta que aquesta és la interpel·lació a què feia referència 
abans i que és conseqüència de les declaracions que ha fet aquest mes relatives a la 
devolució de les competències de carreteres si no se’n rebien els doblers necessaris. 

Tot i que, després de la moció debatuda al respecte, pot semblar que quedi poca més a 
dir, no és així i, malgrat que pensaven fer la interpel·lació més breu, no ho farà perquè 
li ha recordat el conseller executiu de Presidència que el PP ha dit en reiterades 
ocasions que “ara no és el moment”, és a dir, que ara no és el moment de 
desenvolupar l’Estatut. 

Aquí és on centrarà la seva intervenció ja que la Sra. Salom, presidenta del Consell de 
Mallorca, va defensar l’Estatut d’Autonomia al Congrés dels Diputats i li recordarà 
algunes coses que va dir en aquell discurs tot i que passarà per damunt del tema dels 
agraïments perquè segurament avui en dia ja no serien els mateixos. 

Aquell dia que s’aprovava l’Estatut, la Sra. Salom el va qualificar com un dia molt 
important per a la comunitat autònoma i per als consells insulars atès el contingut de 
l’Estatut.  

Ara diuen que no és moment de desenvolupar l’Estatut quan llavors deia: “Senyories, 
l’Espanya de les autonomies ha duit els millors moments a les Illes Balears” i, si duu 
els millors moments, aleshores perquè no desenvolupen aquest nou Estatut sota el 
pretext de la situació de crisi quan l’Estatut només duu coses bones segons la Sra. 
Salom declarava en aquell discurs davant el Congrés dels Diputats. 

La Sra. Salom, amb el seu discurs, feia una exaltació de les illes i de la importància 
que l’Estatut els conferia. Reitera que en el discurs exaltava les illes i l’estructura 
institucional que es contemplava a l’Estatut i que deia que el Consell de Mallorca 
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assumiria una sèrie de competències. Si això era bo aleshores, no entén perquè ara no 
sigui el moment per rebre aquestes competències ja que qualcú les està desenvolupant 
i no és que estiguin aturades a un racó. 

La presidenta presumia en aquell moment que l’Estatut tenia vocació insularista, la 
qual cosa significa que ara és el moment, més que mai, de rebre tot allò que 
contempla l’Estatut si d’aquí li ha de venir a Mallorca la riquesa i el benestar 
d’aquesta comunitat, tal i com deia la Sra. Salom aquell dia al Congrés dels Diputats. 

Li recorda, igualment, que la presidenta comentà que la Constitució Espanyola deia 
“que en los archipiélagos, las islas tendrán también su administración propia: los 

cabildos y los consejos insulares”. La Sra. Salom deia això, ell ho comparteix i, per 
tant, cal per fer passes perquè la institució Consell de Mallorca tengui allò que es 
recull en el contingut de l’Estatut que la Sra. Salom va defensar, per cert molt ben 
defensat i voldria que ara el defensàs igual que el defensava aquell dia al Congrés dels 
Diputats. 

Considera que no importa repetir les coses però ha de recordar que la Sra. Salom era 
prou contundent i deia: “Los casi 25 años de historia que han jalonado el Estatuto 

que ahora se reforma, han sido los mejores años de la historia de las islas”. Així 
doncs, per què l’han d’aturar ara? 

Tot seguit insta la presidenta a no aturar l’Estatut perquè, si és tan bo, cal 
desenvolupar-lo amb totes les conseqüències. 

Podria dir ara tot allò que recull l’Estatut però amb el discurs de la Sra. Salom queda 
clar que coneix bé el seu contingut i que sap que hi ha una sèrie de competències que 
són pròpies del Consell de Mallorca. A més a més deia que, a part de les 
competències pròpies, el Govern de les Illes Balears li’n podria transferir d’altres 
com, fins i tot, Sanitat o Educació. 

El Partit Socialista no sol·licita que es demanin les competències de Sanitat o 
d’Educació però sí, almanco, les que són pròpies del Consell de Mallorca i que es 
recullen en aquest Estatut que és tan bo i que la presidenta l’hauria de defensar i més 
ara quan ocupa un càrrec des d’on el pot desenvolupar. 

Al final d’aquell discurs, la Sra. Salom va provocar aplaudiments dels presents (fins i 
tot, molts de diputats deien “muy bien, muy bien”) en dir: “Este és un verdadero 

lanzamiento modernizador. Esta es la revolución tranquila, señorías”, és a dir, que 
l’aprovació de l’Estatut l’entenia com una revolució tranquil·la per a la comunitat 
autònoma i per a les illes. Una d’elles és Mallorca i està representada per aquest 
consell i, per tant, li diu a la Sra. presidenta que “ara és el moment”, més que mai.  

La Sra. PRESIDENTA manifesta la seva alegria pel fet que el Grup Socialista 
s’estudiï tan bé les seves intervencions al Congrés dels Diputats i les dugui tan bé 
preparades tot i que els adverteix que tendran prou feina perquè va tenir moltes 
intervencions allà. 

El Sr. ROVIRA (consellera executiu d’Urbanisme i Territori) fa notar que el Sr. 
Alemany no deixa de sorprendre’l perquè les dues darreres interpel·lacions les 
presenta sobre tema de carreteres i adreçades a ell però en cap de les dues 
interpel·lacions no s’ha referit a aquesta matèria.  
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En la passada interpel·lació ja no va intervenir ell com a responsable de carreteres (ho 
feu la Sra. Margalida Roig) i, pel que fa a aquesta interpel·lació, comenta que el títol 
és “Polítiques sobre les competències del Consell de Mallorca i, en concret, la de 
carreteres” i sincerament pensava que debatrien sobre aquest tema. 

Malgrat això i vist que el Sr. Alemany s’ha referit a la intervenció de la presidenta al 
Congrés dels Diputats, li diu que està totalment d’acord amb ell en el sentit que va ser 
una gran intervenció i molt ben valorada. De fet, s’alegra que sigui el Sr. Alemany qui 
la valori i no només els membres del Partit Popular ja que, d’aquesta manera, es lleva 
pressió i ningú no li podrà dir que ho fa perquè l’ha nomenat conseller executiu 
d’Urbanisme i Territori. 

A continuació comenta que, tal i com ja va dir la Sra. Salom –candidata a la 
Presidència del Consell de Mallorca– durant la campanya electoral, el Partit Popular 
es presentava amb un programa que deia clarament que aquest no era el moment per 
fer segons quines coses respecte al Consell de Mallorca i al Govern de les Illes 
Balears. Concretament estaven parlant de l’increment de les competències que en 
aquests moments està gestionant el Consell de Mallorca. 

Això ja es va dir a tots els electors i els senyors i les senyores que votaren a les 
eleccions autonòmiques i als consells insulars ja sabien que el programa electoral del 
Partit Popular incloïa uns compromisos de la Sra. Maria Salom en cas que resultàs 
elegida presidenta del Consell de Mallorca. 

Allò que deien en aquell moment no entra, en cap cas, en contradicció amb la 
intervenció de la Sra. Salom al Congrés del Diputats perquè considera que són idees 
que es poden compaginar. No és el mateix dir “ara no és el moment” que dir “en cap 
cas no es tramitaran aquestes competències”. 

El que és cert és que la situació que vivim en aquests moments a Espanya i a les Illes 
Balears no és exactament la mateixa de fa un any. La situació és greu. Ja ho era en el 
moment de les eleccions i aleshores, en plantejar les candidatures i els programes 
electorals, ja coneixien la situació encara que, potser, alguns no la reconeixien del tot i 
pensaven que encara gaudíem d’una situació amb “brots verds” i altres coses. 

En tot cas, tothom estava d’acord que en el moment de presentar les candidatures al 
Consell de Mallorca hi havia una crisi galopant i el Partit Popular va ser molt clar 
quan va dir que ara no era el moment de discutir noves competències per al Consell de 
Mallorca quan ni tan sols no està clar el finançament d’aquesta institució. 

Aleshores va quedar un tema pendent i que encara continua pendent: el finançament 
definitiu del Consell de Mallorca així com de la resta de consells insulars. 

Considera que el Consell de Mallorca no pot ara posar-se, en una situació 
d’inferioritat, a negociar transferència de competències amb el Govern de les Illes 
Balears quan ara no hi res que no s’estigui retallant. 

No és lògic que quan s’està intentant reflotar un vaixell –que quan el varen collir 
estava enfonsat uns quants pams sota l’aigua– posar-se a discutir si volen una 
competència més o una competència menys en aquests moments. 

Considera que ara cal intentar dur endavant les competències actuals del Consell de 
Mallorca de la millor manera possible, intentar que es redueixin mínimament les 
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transferències econòmiques per poder acarar aquestes competències i en el futur ja 
veuran. 

Per concloure, assegura que tots aquests arguments que ha exposat són perfectament 
compatibles amb la valoració positiva l’Estatut d’Autonomia (i les seves 
modificacions) i les possibilitats del Consell de Mallorca de tenir, en el futur, noves 
competències si així ho acorden els seus dirigents i els dirigents del Govern de les 
Illes Balears. 

El Sr. ALEMANY reitera que, com ha dit en la primera intervenció, no es tracta de fer 
més coses de les que es fan sinó que es tracta que, en lloc de fer-les el Govern de les 
Illes Balears, les faci el Consell de Mallorca. 

Podria entendre que es digui que ara no és el moment si parlassin d’una qüestió 
compromesa o que no fos convenient (llevat que aquest govern tengui por de la crisi i 
no vulgui gestionar les competències en temps de crisi) però si el Govern de les Illes 
Balears gestió una matèria (per exemple Agricultura) i ho fa en temps de crisi, també 
ho podria fer el Consell de Mallorca. 

El motiu pel qual se sent més valent per demanar que el Consell de Mallorca gestioni 
les competències que li pertoquen és perquè la Sra. Salom, el dia que s’aprova 
l’Estatut, que establia una sèrie de competències que passaven a ser del Consell de 
Mallorca, no parlava de possibles dificultats sinó que el plantejava com una sortida 
esperançadora i positiva i, per tant, com més crisi hi hagi, més oportú és el moment 
per fer-ho. 

La Sra. Salom deia al respecte el següent: “Este es un vertadero lanzamiento 

modernizador –referint-se a l’aprovació de l’Estatut. Esta es la revolución tranquila, 

señorías, que queremos hacer en Baleares. Para Baleares es una oportunidad 

histórica que les aseguro que sabremos aprovechar de nuevo”. 

Així doncs, si és una oportunitat significa que no depèn de la crisi perquè allò que 
organitzava l’Estatut era que per facilitar la gestió d’unes competències i fer-les d’una 
manera més pròxima era millor que les gestionàs el Consell de Mallorca i no el 
Govern de les Illes Balears. 

Reconeix que, tal vegada, s’haurien de rebre menys competències de les que es 
rebrien si hi hagués una economia sanejada però, tot i això, hi poden establir fórmules 
per tal que, en acabar la crisi, es renegociï el tema econòmic o bé que el tema 
econòmic vagi en consonància amb els ingressos del Consell de Mallorca a través 
d’uns imposts i que, per tant, es regularitzin automàticament. 

Si aquest tema és positiu, és bo i els ha de salvar a tots, doncs cal fer-lo al més aviat 
possible i, per això, no entén que diguin que no és el moment de fer-ho (quan la 
presidenta deia que era molt bo per a Balears al Congrés del Diputats) i, per tant, 
sol·licita a l’equip de govern que s’ho repensi i inici aviat el procés per convertir el 
Consell de Mallorca en el vertader govern de Mallorca. 

El Sr. ROVIRA li retreu al Sr. Alemany que continuï sense parlar de carreteres en 
aquesta interpel·lació sobre carreteres. 

Per altra banda, assegura que no tenen cap por a gestionar però sí respecte a la situació 
actual. Han d’intentar treure endavant les competències actuals de la institució amb la 
major eficàcia i amb el millor resultat possible. 
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Assevera que cal que tothom intenti col·laborar en l’execució de les competències 
actuals del Consell de Mallorca (Carreteres, Serveis Socials, Cultura, etc.) per fer-les 
de la millor manera possible. 

Malgrat això, considera que efectivament és el Consell de Mallorca, ja que és la 
institució més propera als ciutadans, el que ha de gestionar aquestes competències 
concretes i, fins i tot, alguna més. 

El que determina l’Estatut d’Autonomia és allò que, en un moment donat, es va 
establir com a regles del joc per a aquesta comunitat autònoma però sí que cal apuntar 
que, potser, en temps de crisi no és el millor moment per fer mudances. 

 
PUNT 33. INTERPEL·LACIÓ QUE FORMULA EL SR. JOAN FONT 
MASSOT AL PLE, TEMA “TRANSPARÈNCIA AL CONSELL DE 
MALLORCA”.  
 
Es dóna compte de la següent interpel·lació: 
 
D'acord amb el que preveu l'article 75 del Reglament Orgànic del Consell de Mallorca, el conseller 
sotasignant formula per al proper Ple ordinari la següent interpel·lació 
 
TEMA:  TRANSPARÈNCIA AL CONSELL DE MALLORCA 
 
El grup de Consellers PSM-IniciativaVerds-Entesa vol interpel·lar a la Presidenta del Consell de 
Mallorca respecte a la transparència al Consell de Mallorca 

 

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

En primer lloc, puntualitza que no presenten aquesta interpel·lació perquè posin en 
dubte la transparència del PP al Consell de Mallorca, sinó perquè es produeixen fets i 
situacions determinades que desitja que se solucionin i que a la llarga no puguin dur a 
pensar que sí que hi ha qualque situació o cosa que no és transparent com hauria de 
ser.  

Des del punt de vista administratiu, no dubta de la gestió que fa el PP al Consell de 
Mallorca passa tots els filtres i conté tots els informes pertinents, tant pel que fa a la 
Intervenció com a qualsevol altra àrea. Tot i això, fa notar que un altre dels 
mecanismes que tenen els partits de l’oposició per seguir la gestió dels partits que 
governen són les preguntes i les peticions de documentació.  

Diu que avui interpel·len la presidenta perquè a dia d’avui tenen devers 50 preguntes i 
peticions de documentació pendents de rebre una resposta, almenys des de fa tres 
mesos ençà i 15 o 16 d’aquestes resten pendents de resposta des de fa més d’un any.  

Per aquesta raó fa saber que no els agrada aquesta situació i, com a mínim, han cregut 
oportú plantejar-ho al Ple.  

Comenta que, curiosament, la major part de les qüestions que es troben pendents de 
rebre una resposta estan relacionades amb contractacions de personal, baixes i altes de 
personal, contractacions externes i alguna del Teatre Principal relacionada amb el seu 
personal.  
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Atès que estan convençuts que no hi ha d’haver res per amagar, demanen a la 
Presidenta que designi la consellera o el conseller a qui pertoqui per tal que doni les 
respostes i faciliti la documentació que fa tant temps que han demanat.  

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

Recorda al Sr. Font que quan l’actual equip de govern va iniciar la seva gestió la 
Presidenta ja va comentar que una de les línies bàsiques d’aquest nou equip de govern 
del Consell de Mallorca seria la transparència, entre d’altres com ara l’austeritat, etc.  

Considera que estan complint allò que varen prometre. És cert que si en algun cas no 
s’han contestat determinades preguntes també el propi reglament del Consell de 
Mallorca estableix que poden passar a ser orals, per tal que es contestin al Ple. 

Quant a les preguntes i peticions no contestades de què ha parlat el Sr. Font diu que és 
possible, no sap si són les 50  que ha dit el Sr. Font o si són 10. Tot i això, potser el 
motiu és que el conseller prefereix donar algunes de les explicacions en el Ple. 

Anima a fer les preguntes en el Ple en cas que no s’hagin contestat per escrit.  

Insisteix a dir que des de l’inici han donat transparència i claredat a moltes de les 
actuacions d’aquesta institució. Fa avinent que actualment són més de 40 persones, 
treballadores de la institució en els diferents departaments, les que tenen accés a la 
intranet i a la web corporativa per poder penjar informació que interessa a la 
ciutadania i a altres administracions. 

Explica que actualment estan adherits a la contractació centralitzada, s’ha disminuït el 
nombre de subvencions nominatives, en un grau enorme, en convocatòries públiques i 
que s’ha disposat un accés a la consulta de la comptabilitat del Consell de Mallorca 
per a tots els Grups polítics.  

Assenyala que es revisen i es fiscalitzen les despeses superiors a la quantitat de 
3.005,00€, i que s’ha fet un “petit consell” que debat tot el que es presenta al Consell 
Executiu, semblant al que fa el Govern balear.  

Explica que també s’han introduït –actualment ja hi tenen veu– la interventora i el 
secretari dins el Consell Executiu. 

En conseqüència, afirma que les mesures de transparència són clares.  

Finalment, diu al Sr. Font que suposa que sempre ha passat, que algunes preguntes no 
s’hagin contestat, però tot i això li assegura que revisarà quines són les que encara no 
s’han contestat i que parlarà amb els consellers pertinents per aclarir-ne la causa. 

El Sr. FONT intervé a continuació. 

Torna a expressar la confiança en la correcció i la transparència del procés 
administratiu de la institució, però insisteix a dir que el dubte sorgeix precisament 
arran de rebre cap resposta a les preguntes ni a les peticions de documentació. 

Explica que les preguntes fan referència a qüestions de diferents departaments, però 
d’unes reben resposta immediata i d’altres no en reben cap.  

Considera que no ha d’existir cap problema per contestar, com a mínim, en un o altre 
sentit, però donar almenys una resposta. Insisteix a dir que no en reben cap. 
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Reitera també que es tracta de preguntes referides a qüestions laborals (personal interí, 
personal contractat, no contractat, acomiadat, etc); la majoria són d’aquest tipus, tot i 
que n’hi ha d’altres, com ara la petició de còpies de documentació.  

Comenta que en alguns casos els indiquen que l’expedient és molt voluminós i els 
demanen que poden acudir personalment per consultar-lo, però almenys reben una 
resposta. En canvi, en els casos que retreu no reben cap tipus de resposta i fa avinent 
que el nombre és considerable.  

Diu que si es tractàs de pocs casos, es podria entendre que hagués passat 
desapercebuda la petició, per diferents circumstàncies, però no és aquest cas; són més 
de 50 preguntes i ja fa més de tres mesos que esperen la resposta oportuna. Diu que 
són anteriors al passat mes de setembre i que del mes de setembre fins ara n’hi ha 
més, però no ho retreuen perquè és normal.  

El Sr. JUAN intervé a continuació. 

Assenyala que el Departament de Presidència és el que controla, per mitjà d’un 
registre, les preguntes que es formulen i que rebin la resposta dins el termini oportú. 
Agraeix que el Sr. Font consideri que en tres mesos s’han de contestar, però li diu que 
ell considera que s’ha de fer en menys temps, en el termini d’un mes s’han de 
contestar.  

Assegura que moltes de les que passen per les seves mans són de petició de 
documentació molt voluminosa –sobretot en el cas dels expedients de temes de 
carreteres o de medi ambient– i en aquests casos la resposta és que poden acudir al 
departament corresponent per consultar-los, atès que és obvi que no s’han de fer 500 
fotocòpies i fer malbé altres àrees, com ara la del reciclatge, etc.  

Tot i això, és clar que tenen dret a rebre una resposta, raó per la qual revisarà el que 
calgui per aclarir quines són les preguntes que no s’han contestat en el termini oportú.  

Assegura que no ho havia fet abans perquè pensava que estaven al dia en aquest 
sentit. 

Torna a dir que si el conseller o consellera responsable d’un departament troba oportú 
que una determinada pregunta es faci de forma oral, al Ple, els ho farà saber.  

D’altra banda, si consideren que la resposta escrita no és correcta o no els convenç o 
consideren que no s’ha contestat dins el termini oportú, els anima a fer la pregunta de 
forma oral, al Ple, atès que alguns consellers necessiten més temps per poder explicar 
determinades preguntes.  

Per acabar, reitera que farà la revisió oportuna per solucionar aquest problema. 

El Sr. FONT intervé a continuació. 

Diu al Sr. Juan que avui matí han presentat al registre de la institució l’escrit de 
reiteració de la petició, en el qual consta la relació de totes les preguntes a les quals 
s’ha referit. Considera que aquest document li facilitarà la seva feina.  

 
PREGUNTES 
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PUNT 34. PREGUNTA QUE FORMULA EL SR. JOAN FERRÀ A LA SRA. 
PRESIDENTA DEL CONSELL (CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA DE 
BATLES) 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
Quan pensen convocar l’Assemblea de Batles i presentar als Batles els seus projectes per donar suport 
als Ajuntaments per a l’any 2013?   
 
 
El Sr. FERRÀ (PSOE) recorda que des del mes de juny de 2011 que governa el Partit 
Popular el Consell de Mallorca només s’ha convocat en una ocasió l’Assemblea de 
Batles i Batlesses de Mallorca –la constituent– i, segons els seus Estatuts, tocaria 
convocar-ne una cada semestre i ja han passat tres semestres des d’aleshores. 

Tothom coneix la situació dels ajuntaments, especialment el conseller executiu de 
Cooperació Local, que tenen molts de problemes: no tenen POS, tant el Consell de 
Mallorca com el Govern de les Illes Balears els deu moltíssims doblers. 

Un exemple concret d’aquest deute, segons dades d’avui mateix, és que es deuen 
1,2M€ a Algaida entre Govern de les Illes Balears i Consell de Mallorca. 

En el Ple d’avui s’ha debatut el tema de la teleassistència, que sembla que perilla, i 
probablement qui correrà amb les despeses de la teleassistència, si no s’arriba a 
acordar un finançament, seran els ajuntaments perquè no deixaran els necessitats tirats 
al carrer i segur que assumiran aquest cost o, almanco, una part important i, com ha 
dit la Sra. Cirer, el PPB també està a la baixa o està perillant. 

Les dificultats econòmiques són enormes als ajuntaments però, especialment, les 
dificultats socials i personals que els batles, cada dia, han de batallar: cada dia tenen 
gent que els demanen feina o solució als seus problemes. 

Per això, considera que és molt urgent que es convoqui l’Assemblea de Batles i 
Batlesses de Mallorca per veure si entre tots (batles, consellers, presidenta) poden 
arribar a trobar una solució per alguns d’aquests problemes. 

En quant a la Mesa de l’Assemblea de Batles i Batlesses de Mallorca, recorda que el 
seu Grup va presentar una moció que proposava que a la Mesa estiguessin 
representades totes les forces polítiques. Els varen dir que se solucionaria i, per això, 
varen retirar la moció i ara voldria saber com està aquest tema. 

A continuació formula la pregunta en els seus termes. 

El Sr. COLL (conseller executiu de Cooperació Local) li respon que l’Assemblea de 
Batles i Batlesses de Mallorca es convocarà abans de final d’any perquè ho volien fer 
quan els pressuposts del Consell de Mallorca estiguessin bastant fermats per així 
poder informar els batles cap on es dirigirà la política d’aquesta institució. 

En quant a la Mesa de l’Assemblea de Batles i Batlesses de Mallorca, informa que 
s’hi està fent feina per modificar-la per tal que el Grup Socialista en pugui formar 
part. 

 
 



 111

PUNT 35. PREGUNTA QUE FORMULA EL SR. JAUME GARAU A LA SRA. 
CATALINA CIRER (COST HONORARIS AVANTPROJECTE MASTER PLA 
RESIDÈNCIES LLAR ANCIANS I LA BONANOVA). 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
Quin va ser el cost dels honoraris per a la realització de l’avantprojecte del master Pla de la Residència 
de la Llar d’Ancians i el de la Residència la Bonanova, realitzats  a l’anterior legislatura?  
 
 
El Sr. GARAU (PSOE) explica que en el darrer Ple la Sra. Cirer va dir que havia 
trobat que entre 2009 i 2010 s’havien gastat 700.000€ en dos projectes Master Plan.  

Per altra banda, ell va demanar a la interventora del Consell de Mallorca que li 
certificàs quines eren aquestes despeses i el resultat fou que en el mes d’octubre de 
2008 el Master Plan de la residència de General Riera va costar 17.855€ i el de la 
residència de la Bonanova va costar 20.711€. 

Per tant, tal vegada hi ha hagut una confusió a l’hora de facilitar les dades o, potser, hi 
ha altres informacions de les quals no disposa. Tot seguit formula la pregunta en els 
seus termes. 

La Sra. CIRER (consellera executiva de Benestar Social) explica que el Sr. Garau va 
fer la sol·licitud d’aquesta documentació dimarts passat i els imports que contesten la 
pregunta són els que li consten a la resposta de sol·licitud de documentació que és un 
escrit de data 15 d’octubre, signat pel gerent de l’IMAS, i amb data de registre de 16 
d’octubre. 

Un cop dit això, considera contestada la pregunta però, per tal d’allà més enllà, 
puntualitza que si el Sr. Garau vol que quedi en evidència, doncs ho farà i assumeix 
els seus errors. 

Reconeix, per tant, que va cometre un error a l’hora de donar la informació en el Ple 
del mes de setembre en relació a una moció que el Grup Socialista presentava sobre 
les residències. 

El motiu de l’error va ser que per donar aquelles dades no va acudir a la font (la 
Intervenció General o els serveis econòmics) i, per preparar la moció, es va basar en la 
informació que havia aparegut arran d’una roda de premsa que havia donat el Sr. 
Garau en el mes d’abril de 2009 juntament amb la vicepresidenta de l’IMAS d’aquell 
moment, la Sra. Josefina Ramis. En aquella roda de premsa anunciaren inversions a 
l’IMAS per a l’any 2009 i 2010. 

Tot i que no entrarà a desglossar totes de les dades que donaren sí que fa constar que 
als epígrafs figuraven els imports que ella va donar, és a dir, un projecte Master Plan 
per a la Llar dels Ancians per 235.006€ i un projecte a la residència de la Bonanova 
per import 432.000€. 

Recalca que assumeix el seu error d’haver-se fiat de les paraules del Sr. Garau i indica 
que, a partir d’ara, rabejarà un poc més les seves paraules i les contrastarà amb els 
fets.  
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Observa que això li suposarà una feina addicional que li fa fer el Sr. Garau ja que 
pensava que era un home de paraula i que complia allò que anunciava. Ara, en canvi, 
haurà d’anar un poc més alerta i revisar la informació de l’IMAS. 

 
 
PUNT 36. PREGUNTA QUE FORMULA LA SRA. MERCES GARRIDO A LA 
SRA. MARGALIDA ROIG (REINCORPORACIÓ MIQUEL NADAL 
BUADES). 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
Quines han estat les circumstàncies de la reincorporació de Miquel Nadal Buades al Consell de 
Mallorca?  
 
La Sra. GARRIDO (PSOE) formula la pregunta en els seus termes.  

Fa avinent que, per les informacions dels Decrets per donar-ne compte com les 
aparegudes a la premsa, el Sr. Miquel Nadal Buades s’ha reincorporat com a 
funcionari d’aquesta institució, des del passat estiu i, atès que ha estat condemnat ja 
en dues ocasions per mitjà de sentències no fermes però amb una condemna clara i 
encausat en diverses causes judicials i pràcticament totes elles relacionades amb el seu 
càrrec com a vicepresident del Consell de Mallorca, demana que li expliquin quines 
han estat les circumstàncies exactes que han donat peu a l’esmentada reincorporació 
al treball del Sr. Nadal en aquesta institució. 

Per acabar, fa avinent que el seu Grup ja havia presentat aquesta mateixa pregunta per 
escrit, però transcorregut més d’un mes encara no havia rebut cap resposta. 

La Sra. ROIG (consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública) respon tot seguit. 

Comenta que creu que no ha passat més d’un mes, com diu la Sra. Garrido, d’ençà 
que li varen demanar còpia de l’expedient, però li assegura que ho revisarà. Reitera 
que creu que no ha passat més d’un mes. 

Assenyala que és cert que el Sr. Nadal està condemnat, però les sentències no són 
fermes.  

Diu que d’allò que ella té coneixement és que aquest senyor està al carrer, no està 
tancat a cap presó, actualment. També és cert que està encausat en moltes causes, 
segons la informació que apareix als diaris. La situació és aquesta, per la qual cosa li 
diu que no li demani la seva opinió personal en relació a aquest tema.  

Informa que aquest senyor va presentar una instància dia 12 d’abril de 2012 en la qual 
exposava que ell formava part del cos administratiu de l’Administració General del 
Consell de Mallorca des del mes de gener de l’any 1983 i que mitjançant un decret de 
Presidència se’l va declarar en situació administrativa de serveis especials i 
posteriorment, l’any 1992 va passar a la situació d’excedència voluntària per interès 
particular. En conseqüència, tenia dret a ocupar una plaça d’administratiu 
d’administració general. 

Demana a la Sra. Garrido que la cregui quan li assegura que quan tenguin 
coneixement, des de l’àmbit judicial, que aquest senyor no pot formar part del cos 
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administratiu d’aquesta institució no ho farà, però en aquest moment la llei és la que 
és, i el Sr. Nadal tenia una plaça i tenia el dret d’ocupar-la. 

Reitera que fins que no rebin l’advertiment judicial en el sentit que el Sr. Nadal no pot 
ocupar aquesta plaça, l’ha d’ocupar.  

 
 
PUNT 37. PREGUNTA QUE FORMULA EL SR. JOAN FONT 
(CONVOCATÒRIA PLA D’OBRES I SERVEIS). 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
Quan fa comptes el Conseller de Cooperació Local convocar el Pla d’Obres i Serveis 2013? 
 
 
El Sr. FONT (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca) recorda que el Pla d’Obres i 
Serveis d’enguany, per circumstàncies que tothom coneix, no ha tirat endavant i el seu 
Grup es planteja què passarà amb el de l’any que ve perquè tampoc no s’ha acordat 
encara, via Ple, els pluriennals que varen dotar de partida pressupostària al passat Ple. 

A continuació formula la pregunta en els seus termes. 

El Sr. COLL (conseller executiu de Cooperació Local) li respon que fins fa 1 o 2 dies 
hi havia les negociacions del pressupost amb el Govern de les Illes Balears i això vol 
dir que estaven a l’espera de saber amb què podien comptar per tal convocar el Pla 
d’Obres i Serveis atès que, si no sabien la quantitat de doblers que tendrien, era difícil 
fer la convocatòria. 

Així doncs, la convocatòria es farà efectiva en el moment que coneguin exactament el 
pressupost amb què comptaran. 

 
PUNT 38. PREGUNTA QUE FORMULA EL SR. JOAN FONT (ESPAI 
MALLORCA A BARCELONA) 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
Quines actuacions ha fet, o fa comptes fer, el Vicepresident i Conseller de Cultura, Patrimoni i Esports 
des del darrer plenari ordinari per mantenir obert l’Espai Mallorca a Barcelona? 
 
El Sr. FONT (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca) adverteix que serà concret i 
no recordarà tot el que ha passat amb l’Espai Mallorca però, en qualsevol cas, la 
realitat és que avui l’Espai Mallorca està tancat. 

Tot seguit formula la pregunta en els seus termes. 

El Sr. ROTGER (vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports) explica que el Consell 
de Mallorca el que ha fet ha estat pagar a l’Espai Mallorca la bestreta del 50% de la 
subvenció concedida per a enguany per un import total de 150.000€, és a dir, que se 
n’han pagat 75.000. 
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Aquest pagament es va fer efectiu el passat 3 d’octubre i el 50% restant de la 
subvenció està pendent perquè no es pot pagar fins que el Gremi d’Editors, que és qui 
gestiona i és el responsable de l’Espai Mallorca, no justifiqui la subvenció. 

Per altra banda, informa que s’han reunit amb el Gremi d’Editors i varen decidir que 
el Gremi d’Editors es dirigís al Govern de les Illes Balears –cosa que ell també ha fet– 
amb la finalitat de poder tenir una representació de la cultura de Mallorca a Barcelona 
allà on el Gremi d’Editors també se sentís representat. 

En aquests moments, el Gremi d’Editors ha decidit tancar l’Espai Mallorca perquè, 
com saben, els propietaris de l’immoble varen requerir al Gremi que abandonàs el 
local atès que no podia satisfer les rendes del casal. 

El Sr. FONT recorda que, com a cada Ple, el seu Grup abandonarà la sala mentre es 
formulen les preguntes dels consellers del Partit Popular. 

 
PUNT 39. PREGUNTA QUE FORMULA LA SRA. MARGALIDA GINARD 
AL SR. JOAN ROTGER (SUBVENCIONS FEDERACIONS ESPORTIVES). 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
Quins són els criteris que des d'un punt de vista tècnic s'han utilitzat per a reajustar el repartiment de les 
subvencions nominatives a les Federacions Esportives per la temporada 2012 / 2013? 

 
La Sra. GINARD (PP) constata que el Consell Executiu, reunit en data 11 de 
setembre, va adoptar un acord referent a les subvencions a les federacions esportives 
per a la temporada 2012-2013. 

A continuació formula la pregunta en els seus termes. 

El Sr. ROTGER (vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports) li contesta que s’ha 
procurat, des de l’anàlisi de la informació que les distintes federacions esportives han 
lliurat al Consell de Mallorca, que al final de cada temporada esportiva i d’acord amb 
la situació actual fer un reajustament dels criteris utilitzats pel departament d’Esports 
per tal de guanyar en transparència i en previsió per part dels mateixos clubs i 
federacions, acords que es poden resumir en 4 punts. 

El primer dels criteris i més valorat és la participació entesa com el nombre d’infants, 
degudament registrats, que practiquen amb regularitat una determinada modalitat 
esportiva.  

El segon criteri és el nombre de clubs amb els quals s’ha de coordinar cada federació.  

El tercer criteri és que també tenen en compte els resultats esportius obtinguts en el 
decurs de tota la temporada esportiva d’acord amb els criteris establerts per cada 
federació. 

El quart criteri és la pràctica igualitària que valora positivament que els resultats de la 
mitjana de participació entre nins i nines s’apropi al 50% per tal d’afavorir que els 
nins i les nines tenguin les mateixes oportunitats a l’hora de practicar un esport. 

També tenen en compte el criteri de la integració, en la pràctica esportiva, de persones 
amb discapacitats. 
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PUNT 40. PREGUNTA QUE FORMULA EL SR. JOSEP OLIVER  A LA SRA. 
CATALINA SOLER (TASCA NOUS ZELADORS DE CAÇA) 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
Pot explicar la Consellera de Medi ambient, quina és la tasca que tindran  els nous zeladors de caça? 
 
El Sr. OLIVER (PP) formula la pregunta en els seus termes. 

La Sra. SOLER (consellera executiva de Medi Ambient) respon tot seguit. 

Recorda que al programa electoral del PP ja constava que es crearien aquestes figures. 

Explica que són persones que pertanyen a les societats de caçadors, que fan una feina 
del tot altruista i es dedicaran a donar suport als agents de caça i al SEPRONA. Al 
mateix temps, controlaran els caçadors que es passegen per dins els vedats quan no 
s’ha de fer o els caçadors que infringeixin la normativa.  

Considera que és la forma adequada de proporcionar un control i una seguretat per a 
tothom, independentment de si pertanyen o no a l’àmbit dels caçadors.  

Per aquestes raons expressa el seu agraïment a les societats de caçadors que han 
proposat aquestes persones, que varen fer un curs de formació durant tot un dia, un 
dissabte, a Capocorb i destaca de forma especial la importància de la feina que duen a 
terme. 

 
PUNT 41. PREGUNTA QUE FORMULA LA SRA. Mª MAGDALENA 
GARCÍA AL SR. JOAN ROTGER (LLEGAT LITERARI AUTOR BLAI 
BONET). 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
Quina valoració fa de la incorporació al Consell de Mallorca del llegat literari de l’autor Blai Bonet i de 
la seva incidència a la cultura mallorquina? 

 
La Sra. GARCIA (PP) formula la pregunta en els seus termes. 

El Sr. ROTGER (vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports) fa notar que la 
valoració és molt positiva perquè és motiu d’orgull que el Consell de Mallorca, a 
través de la Fundació Casa Museu, pugui disposar del llegat de Blai Bonet, un llegat 
que, fins ara, el tenien els seus nebots i del qual no disposava el Consell de Mallorca 
malgrat que havia adquirit, fa 11 anys, la casa pairal de Blai Bonet. 

Remarca que és un llegat importantíssim i que, a partir d’ara, els estudiosos, 
investigadors, alumnes i tots els que estimin la cultura i l’obra de Blai Bonet podran 
tenir aquest llegat a la seva disposició. 

En aquest sentit, s’ha signat un conveni amb la família amb una durada de 10 anys per 
tal de posar a disposició del Consell de Mallorca aquest llegat que s’ha catalogat i 
inventariat. 
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Observa, a més a més, que en aquest llegat hi ha algunes coses que són inèdites i, per 
tant, podrà aportar vivències i aspectes nous en l’estudi de l’obra de Blai Bonet. 

Informa que ahir es va reunir el Patronat i va acordar la signatura d’un conveni amb 
l’Ajuntament de Santanyí al qual agraeixen la cessió d’una planta per dedicar-la a un 
Centre de Poesia Contemporània.  

Així doncs, amb aquest espai cedit per l’Ajuntament de Santanyí, es crea el Centre de 
Poesia Contemporània que està lligat a les cases museu. Ara mateix s’estan executant 
unes obres en aquest espai i confien que al voltant d’uns 3 o 4 mesos pugui està obert 
al públic en general i als estudiosos en particular. 

Reitera que la valoració és importantíssima perquè el Consell de Mallorca tenia la 
casa de Blai Bonet però no en tenia el llegat. La casa també està pendent de fer-hi 
unes obres que no varen ser incloses en els fons estatutaris i, per tant, no tenia 
finançament. 

A hores d’ara aquestes obres continuen sense finançament però, mentrestant, sí que 
poden disposar, ordenar, inventariar i tenir ben preservada l’obra de Blai Bonet la qual 
cosa és una gran notícia per al món literari de Mallorca, per a la nostra cultura, per a 
Mallorca i, especialment, per a Santanyí. 

Considera que tothom ha de valorar, en la justa mesura, la disponibilitat de la família 
així com també la col·laboració entre el Consell de Mallorca, la Fundació Casa Museu 
i l’Ajuntament de Santanyí. 

 
PUNT 42. PREGUNTA QUE FORMULA EL SR. ANTONI MULET AL SR. 
JOAN ROTGER (DIA INTERNACIONAL DE LES BIBLIOTEQUES) 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
Quins actes s’han promogut des del Consell de Mallorca amb motiu del dia Internacional de les 
biblioteques? 

 
El Sr. MULET (PP) formula la pregunta en els seus termes. 

Recorda que el passat 24 d’octubre se va celebrar el Dia Internacional de les 
Biblioteques i demana al Sr. Rotger quins actes s’han promogut des del Consell de 
Mallorca amb motiu d’aquesta celebració. 

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

Explica que des de la Xarxa de Biblioteques del Departament de Cultura, Patrimoni i 
Esports se va celebrar aquesta diada, que té per motiu donar valor a les biblioteques.  

Diu que se varen organitzar diverses xerrades en els clubs de lectura de les distintes 
biblioteques i a la Biblioteca de Cultura Artesana es va dur a terme conjuntament una 
activitat de biblioteca i una activitat artística (elaboració de randes) per donar-li color i 
originalitat. 

Diu que es varen celebrar diverses activitats arreu de Mallorca, però la diada va estar 
centrada a Palma, de la forma que ha explicat.     
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PUNT 43. PREGUNTA QUE FORMULA EL SR. JAUME CRESPÍ A LA SRA. 
MARGALIDA ROIG (DESPESA PRESSUPOSTADA ALS CONSELLERS 
EXECUTIUS I PRESIDÈNCIA EN PROTOCOL) 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
Arrel del debat transcorregut al darrer ple extraordinari del passat  26 d’octubre de 2012, i per a que 
quedi constància de la diferent forma de governar, ens pot dir la consellera quin és la despesa 
pressupostada a l’any 2012 per als Consellers Executius i Presidència  en protocol de l’actual Govern 
del Consell de Mallorca durant l’any i quin ha estat la despesa en la mateixa partida a la darrer any, el 
2010 de la passada legislatura 2007-2011? 

 
La Sra. GARCIA (PP) formula la pregunta en els seus termes. 

La Sra. ROIG (consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública) li respon que per a 
l’exercici 2010 es varen pressupostar en matèria de protocol 655.610€ dels quals es 
varen gastar 443.302€. 

L’any 2012 es varen pressupostar, pel mateix concepte, un total de 236.750€ dels 
quals duen gastats 18.334€. 

   

PRECS 

No n’hi ha. 

III) DESPATX EXTRAORDINARI 

 
PRIMER PUNT. MOCIÓ, PER LA VIA D’URGÈNCIA, SOBRE EL 
TANCAMENT DEL PARC DE BOMBERS DE FELANITX 
 
Es dóna compte de la següent moció presentada pel Grup Polític PSM-
IniciativaVerds-Entesa al Consell deMallorca: 

 
Aquest cap de setmana passat ha aparegut en premsa la preocupant noticia de que, per primera vegada 
en 25 anys de servei del cos de bombers, s’ha hagut de tancar el parc de Felanitx per manca de 
personal. 
 
Davant la conseqüent manca de seguretat que això suposa a tota la zona del migjorn de l’Illa que veuen 
augmentar el temps de resposta dels bombers de Mallorca davant qualsevol eventualitat que pot 
suposar perill per a les persones, patrimoni i/o el medi ambient. 
 
En previsió del que pot suposar per a la seguretat de residents, visitants o professionals del servei de 
bombers tant la manca de personal com la minva de recursos públics per destinar als bombers, com 
l’augment de necessitats de la població en matèria de seguretat, prevenció i emergències. 
 
Per tal de garantir el manteniment del servei de bombers de Mallorca, la seva correcta distribució arreu 
de l’Illa, les adequades reaccions davant les emergències que vagin sorgint en el futur així com les 
dotacions de personal i material necessàries i les cobertures que la llei preveu que han d’oferir els 
ajuntaments majors de 20.000 habitants. 
 
Atès l’augment de la mitjana d’edat dels nostres bombers professionals i la necessitat de garantir la 
seguretat de la plantilla a les intervencions i la necessitat de la nostra administració d’oferir una segona 
activitat als professionals que arriben a l’edat de la mateixa. 
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Per tot això, el grup de Consellers del PSM-IniciativaVerds-Entesa al Consell de Mallorca proposa al 
Ple que adopti els següents: 

Acords 

 
1. El ple del Consell de Mallorca insta el conseller responsable del departament de Bombers a 

treballar conjuntament amb el corresponent responsable del servei de bombers de l’ajuntament 
de Palma i l’homòleg del Govern de les Illes Balears amb l’objectiu d’unificar els cossos de 
les tres administracions que responen a les emergències a nivell insular, per tal d’optimitzar 
recursos en matèria de prevenció i solució d’emergències creant un cos especial que doni 
resposta a nivell insular a les emergències que s’hagin d’afrontar. 

 
2. El ple del Consell de Mallorca insta al departament de bombers del Consell de Mallorca a 

mantenir el servei en correcte funcionament, sense minvar les dotacions, retens de guàrdies i 
mantenint oberts tots els parcs de Bombers que es distribueixen arreu de l’Illa i que 
actualment garanteixen la seguretat a residents i visitants de Mallorca proporcionant una 
reacció adequada davant les eventuals emergències que es susciten a la Illa en tant en quant no 
s’hagi solucionat la qüestió en funció de la primera proposta d’acord. 

 
3. El ple del Consell insta al departament de bombers a treballar conjuntament amb els sindicats 

en la correcta oferta de segona activitat pels bombers professionals de la nostra institució i a 
llençar la corresponent oferta publica de treball per tal de cobrir adequadament les necessitats 
del servei que garanteixin la seguretat a les persones. 

 

 

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

La Sra. PALOU (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca) explica que, tal i com es 
descriu en l’exposició de motius, aquesta moció la presenten arran del tancament del 
parc de bombers de Felanitx el passat cap de setmana perquè no hi havia prou 
personal per donar cobertura al servei que s’hi havia de prestar. 

Avui, els companys bombers del Consell de Mallorca eren defora de l’edifici i 
explicaven algunes de les raons que han recollit en un fullet informatiu que llegirà a 
continuació perquè formi part de la defensa de la moció. 

Aquest fullet diu: “Després de reduir-nos el sou un 5%, després d’anunciar-nos que 

ens lleven la paga de Nadal, quan hem perdut un 30% del salari els darrers 4 anys, 

els polítics del Consell de Mallorca anuncien que volen incrementar la jornada en 

120 hores més”. Els bombers ja en fan 40 de mitjana setmanal i n’hi volen afegir 2,5 
més. 

Així estan denunciant la manca de personal que es pot quantificar en més de 20 
bombers que serien necessaris per donar un servei mínimament eficient als ciutadans. 
Per estalviar en contractacions, fan augment d’hores de feina dels bombers. 

Cada dia només 36 bombers estan de servei per donar cobertura a les emergències de 
tota la part forana de Mallorca i moltes vegades ni tan sols no es poden cobrir els torns 
i això és un reflex de la greu mancança història que ve patint el servei de bombers en 
aquesta institució. 

Aquesta carència s’ha evidenciat ara amb el tancament del parc de bombers de 
Felanitx però la mancança és històrica en quant a material i personal. 
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Durant la passada legislatura es varen prendre algunes mesures al respecte (tant en 
material com en personal) però no han estat suficient com ha quedat ben palès amb la 
informació que repartien els bombers a les portes del Consell de Mallorca. 

Quan l’actual equip de govern va prendre la decisió d’eliminar el pagament del 
Serpreisal, va acceptar també la reducció d’ingressos dels que podia disposar. 

A la mancança de personal, que és palesa i que ha motivat el tancament d’aquest parc, 
s’ha d’afegir també que la plantilla està envellint i, com deuen saber, també és 
important i necessari tenir planificada una segona ocupació dels bombers quan arriben 
a una edat que no els permet fer segons quins tipus d’intervencions en emergències. 

Per tot això, el seu Grup presenta davant el Ple una proposta de solució que ja estava 
recollida en el seu programa electoral de 2011 i que consisteix en iniciar els tràmits 
per tal d’unificar els cossos d’emergències a nivell insular. Aquest seria el primer punt 
de l’acord que proposen. 

Així mateix, insten el departament de Bombers de Mallorca que mentre aquest acord, 
que estalviaria doblers i proporcionaria una millora dels recursos disponibles per fer 
front a les emergències, no sigui un fet doncs se segueixi mantenint i assegurant el 
correcte funcionament del servei sense minvar les dotacions i sense tancar, 
evidentment, els parcs. 

Igualment demanen al departament de Bombers que comenci a treballar en un seriós 
pla de segona ocupació per al personal que forma part del cos de bombers del Consell 
de Mallorca. 

Totes aquestes peticions les formulen tenint ben present les necessitats del cos de 
bombers i la necessitat de donar cobertura a les emergències que es puguin presentar a 
la nostra illa. 

Cal tenir present que, si tenen un parc tancat, el que s’està fent és endarrerir el temps 
de resposta i això pot marcar la diferència entre tenir desgràcies personals o no. 

La moció es planteja amb l’esperit de proporcionar una via de solució que seria la 
unificació dels cossos que actualment hi ha, fent-ho de la forma que sigui més 
adequada per garantir el servei i la seguretat de les persones: tant els bombers com 
dels residents i visitants de Mallorca. 

Aclareix que ha centrat en l’illa de Mallorca el primer acord de la moció, tot i que 
estan parlant del Govern de les Illes Balears, perquè ara la debaten dins el marc del 
Consell de Mallorca però, evidentment, aquest model és extrapolable a tots els altres 
consells insulars. 

La Sra. GARRIDO (PSOE) comenta que el seu Grup ha presentat també una moció en 
aquest sentit i que es discutirà de manera separada. 

Per altra banda, manifesta el suport del seu Grup a la moció presentada pel PSM-
IniciativaVerds-Entesa per Mallorca en tots els seus punts i alhora aprofita per 
manifestar que el debat sobre el servei de bombers, quina continuïtat ha de tenir, etc. 
que es planteja en aquesta moció considera que és una qüestió que l’han d’assolir 
entre tots i de forma més pausada, és a dir, no tractar el tema a través d’una moció i de 
manera ràpida. 



 120

Per tant, sol·licita a l’equip de govern que reuneixi tots els grups polítics per tal 
d’intentar cercar una solució al tema dels bombers i, pel que fa a la resta d’assumptes, 
comenta que els exposarà en debatre la moció presentada pel Grup Socialista. 

El Sr. COLL (conseller executiu de Cooperació Local) fa notar que el Grup Popular 
està, en principi, d’acord amb els punts de la moció presentada pel PSM-
IniciativaVerds-Entesa per Mallorca però voldria comentar, en quant al darrer punt 
relatiu a la segona activitat dels bombers, que la situació actual de la plantilla no 
permet fer moltes filigranes. 

Per això, creu que a aquest darrer punt de la moció s’hauria d’afegir “...quan el servei 
ho permetés...” i, mentrestant, anar fent feina en aquest sentit però no acordar-ho com 
una cosa immediata perquè és impossible en aquests moments. 

Sobre el tancament del parc de Felanitx el passat cap de setmana, explica que ara 
s’està en negociacions entre els sindicats dels bombers i Funció Pública per mor de 
l’augment d’hores de feina de cara a l’any que ve, augment amb el qual no estan 
d’acord els bombers. 

Així doncs, dia 1 de novembre dos bombers sindicalistes demanaren el dia lliure quan 
el dia abans sabien que tendrien torn aquest dia. Evidentment, aquests sindicalistes 
tenen tot el dret a demanar-se les hores sindicals que els corresponen però dubta de si 
moralment està ben fet. 

Donada aquesta situació, els efectius dels Bombers de Mallorca varen quedar minvats 
amb 2 bombers menys i, abans de minvar el servei a altres parcs, varen decidir tancar 
el parc de Felanitx per tal de reforçar els altres parcs que estaven sota mínims perquè 
poder fer front a qualsevol sinistre amb garanties i sempre tenint en compte la 
seguretat dels bombers que haguessin d’anar a un suposat sinistre. 

Tal vegada hagués estat millor, des del punt de vista polític, no tancar el parc de 
Felanitx i que els altres quedassin minvats però tècnicament varen considerar que 
s’havia de procedir d’aquesta manera. 

La Sra. PALOU demana al Sr. Coll si li està proposant una transacció per al darrer 
punt de l’acord. 

El Sr. COLL confirma que és així en el sentit d’afegir-hi “...quan les condicions del 
servei ho permetin...” atès que, a hores d’ara, no ho permeten. 

La Sra. PALOU anuncia que accepta la transacció perquè la considera assenyada però 
cal tenir en compte que és important preparar l’oferta de segona ocupació. En 
definitiva, no és una qüestió que s’hagi d’aplicar ja sinó que té un termini més llarg 
perquè s’hi treballi atès que la plantilla està envellint i no està preparat el seu pla de 
segona ocupació ni tampoc –i és la qüestió més greu– no s’hi estan incorporant 
efectius nous. 

Tot això fa que la mitjana d’edat de la plantilla vagi creixent, la qual cosa justifica la 
necessitat de començar a prendre mesures al respecte abans que la situació esdevingui 
molt més complicada. 

Per concloure, reitera que accepta que s’afegeixi al darrer punt de la moció la frase 
“...quan les condicions del servei ho permetin...” però sempre que quedi palès que 
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aquesta necessitat precisa d’una resposta i sobretot ara que s’han d’elaborar els 
pressuposts del proper any per saber en què inverteixen els doblers. 

La Sra. PRESIDENTA li demana al Sr. Coll en quin punt s’ha d’incorporar la 
transacció que ha proposat. 

El Sr. COLL respon que la transacció s’ha d’incorporar en el tercer punt la redacció 
del qual seria: “El Ple del Consell de Mallorca insta el departament de Bombers, quan 
el servei ho permeti, a treballar conjuntament amb els sindicats...” 

En tot cas, ha de quedar clar que aquest assumpte es posarà en marxa quan la situació 
del servei ho permeti però, això sí, començant-hi a treballar ara. 

La Sra. PALOU diu que, amb l’ànim de millorar la redacció del punt, aquesta podria 
quedar de la manera següent: “El Ple del Consell de Mallorca insta el departament de 
Bombers a treballar conjuntament amb els sindicats en la correcta oferta de segona 
activitat per als bombers professionals de la nostra institució quan les condicions del 
servei ho permetin...” 

La PRESIDENTA anuncia que se sotmetrà a votació la moció amb la incorporació al 
tercer punt que acaba de llegir la Sra. Palou. 

PROPOSTA DEFINITIVA: 

“1.El ple del Consell de Mallorca insta el conseller responsable del departament de Bombers a treballar 
conjuntament amb el corresponent responsable del servei de bombers de l’ajuntament de Palma i 
l’homòleg del Govern de les Illes Balears amb l’objectiu d’unificar els cossos de les tres 
administracions que responen a les emergències a nivell insular, per tal d’optimitzar recursos en 
matèria de prevenció i solució d’emergències creant un cos especial que doni resposta a nivell insular a 
les emergències que s’hagin d’afrontar. 
 
2.El ple del Consell de Mallorca insta al departament de bombers del Consell de Mallorca a mantenir el 
servei en correcte funcionament, sense minvar les dotacions, retens de guàrdies i mantenint oberts tots 
els parcs de Bombers que es distribueixen arreu de l’Illa i que actualment garanteixen la seguretat a 
residents i visitants de Mallorca proporcionant una reacció adequada davant les eventuals emergències 
que es susciten a la Illa en tant en quant no s’hagi solucionat la qüestió en funció de la primera proposta 
d’acord. 
 
3. El ple del Consell insta al departament de bombers a treballar conjuntament amb els sindicats en la 
correcta oferta de segona activitat pels bombers professionals de la nostra institució quan les condicions 
del servei ho permetin i a llençar la corresponent oferta publica de treball per tal de cobrir 
adequadament les necessitats del servei que garanteixin la seguretat a les persones.” 
 

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

 
 
SEGON PUNT. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP SOCIALISTA EN 
REFERÈNCIA AL PROJECTE DE PRESSUPOST DE LA COMUNITAT 
AUTÒNOMA PER L’EXERCICI 2013 PEL QUE AFECTA AL CONSELL DE 
MALLORCA. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
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El 6 de novembre va tenir entrada al parlament de les Illes Balears el projecte de pressupost de la 
Comunitat Autònoma per l'exercici 2013 que afecta molt substancialment al finançament present i futur 
del Consell de Mallorca. 
 
El Consell rep d'aquest pressupost els recursos necessaris per a l'exercici de les competències que li són 
pròpies i han estat transferides des de la Comunitat Autònoma. 
 
Vist que aquest projecte de llei suspèn per tercer any consecutiu l’actualització de les quantitats a favor 
dels consells insulars que, per a l’any 2013, resulti de l’aplicació de la Llei 2/2002, de 3 d’abril, del 
sistema de finançament definitiu dels consells insulars, en les lleis d’atribució o de delegació de 
competències, o en els decrets de traspassos de funcions i de serveis als consells insulars, amb la 
pèrdua de finançament acumulada conseqüent. 
 
Vist que, a més, complint el mandat de l'Estatut d'Autonomia de 2007, es preveu la nova regulació del 
sistema de finançament dels consells insulars en 2013 i contempla les aportacions d'unes bestretes del 
sistema pel mateix import que l'exercici 2012, i que s'hauran de consignar a una secció pressupostària, 
que en el projecte té adjudicat un crèdit insuficient per fer front a aquestes despeses. 
 
Vist que el projecte de llei diu taxativament que “aquestes aportacions i bestretes no constitueixen 
finançament consolidat dels consells insulars als efectes del que preveuen l’article 38.1 i la disposició 
addicional cinquena de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears”, quan aquestes dues disposicions de 
l'Estatut d'Autonomia contemplen que el règim de finançament dels consells insulars que devengui del 
nou sistema en cap cas no podrà suposar una disminució dels recursos obtinguts fins aleshores.  
 
Vist també que la consignació pressupostària pels convenis de carreteres de la Comunitat Autònoma 
amb els consells insulars es veu disminuïda en un 45%.  
 
Per tots aquests motius, el GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA presenta per la via 
d’urgència al Ple del Consell de Mallorca la següent MOCIÓ: 
 
El Consell de Mallorca insta el Govern de les Illes Balears a modificar els Pressuposts Generals de la 
Comunitat Autònoma en els següents apartats: 
 
- Recuperar l'import de la bestreta del sistema de finançament a l'import de 2011 de 37,5 milions 
d'euros. 
 
- Recuperar l'anualitat del conveni de carreteres amb la Comunitat Autònoma fins als 25 milions 
d'euros contemplats al conveni original. 
 
- Incrementar l'import rebut en matèria de finançament de la renda mínima d'inserció fins als 6 
milionsd'euros. 

- Reclamar, durant la tramitació dels pressuposts de 2013, l'aplicació de les regles de revisió de les 
quantitats previstes a la Llei 2/2002, de 3 d’abril, del sistema de finançament definitiu dels consells 
insulars, en les lleis d’atribució o de delegació de competències, o en els decrets de traspassos de 
funcions i de serveis als consells insulars, des del 2011 que es varen suspendre. 
 
- Suprimir el paràgraf darrer del punt 4 de la disposició addicional catorzena del projecte de llei de  
pressupost 2013, que diu textualment que “aquestes aportacions i bestretes no constitueixen 
finançament consolidat dels consells insulars als efectes del que preveuen l’article 38.1 i la disposició 
addicional cinquena de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears”. 
 

 

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

La Sra. SÁNCHEZ (PSOE) inicia la seva intervenció. 
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Diu que, atès que ja ha començat la tramitació parlamentària dels pressuposts de la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2013, el seu Grup polític 
presenta aquesta moció perquè considera que és necessari que aquest Ple defineixi la 
seva postura i adquireixi un compromís de fer feina per millorar el tractament que rep 
el Consell de Mallorca. 

Comenta que se presenta per urgència perquè ara encara hi són a temps d’incidir en 
aquest sentit en l’esmentada tramitació parlamentària.  

Assenyala que no és només per allò que significa el pressupost per a l’any 2013 per a 
aquesta institució sinó també perquè consideren que pot comprometre la viabilitat i el 
funcionament del Consell de Mallorca en exercicis futurs.  

Suposa que l’actual equip de govern no ha negociat aquest pressupost amb el Govern 
balear, però si s’ha fet demana que li expliquin quins són els acords. Fa notar que té la 
sensació que “rebem de per tot”. 

Observa que es redueix un 40% del conveni de carreteres, la qual cosa suposa una 
pèrdua del finançament d’11,5M€, als quals s’han d’afegir els 30M€ que ja s’han 
perdut del conveni de carreteres del Govern de l’Estat. 

S’ha de considerar que el conveni de carreteres que existia no era per fer noves 
carreteres, sinó per inversió en millores de la xarxa viària. Adverteix que sense 
aquesta inversió les carreteres s’aniran deteriorant, amb el perill que això suposa.  

Fa avinent que per tercer any consecutiu se suspèn la revisió de l’IPC del finançament 
rebut per a les competències transferides. Aquesta suspensió significa una reducció de 
7 M€, només per enguany sense comptar el que ja s’ha perdut per a 2011 i 2012. 

Quant a les bestretes, diu que la partida torna a ser de 25M€ i no els 37,5M€ d’anys 
anteriors. Recorda que aquestes bestretes varen néixer com un reconeixement de que 
el finançament dels consells insulars no era suficient i, atès que se retardava la 
tramitació de la llei corresponent, aquestes bestretes permetien continuar prestant els 
serveis amb unes condicions mínimes.  

Observa que hi ha un pressupost mínim per davall del qual ja no és possible gestionar, 
planificar, invertir per al manteniment dels serveis, raó per la qual després d’aquesta 
situació ve el tancament, atès que ja no funciona.  

Fa avinent que el Govern balear ha inclòs una disposició que estableix que “aquestes 
aportacions i bestretes no constitueixen finançament consolidat dels consells insulars 
als efectes del que preveu l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears”, la qual cosa 
significa que l’esmentat estatut potenciava els consells insulars i deia que s’havia de 
fer un nou sistema de finançament que en cap cas podria suposar una disminució dels 
recursos obtinguts fins aleshores. Si d’aquests recursos obtinguts s’eliminen les 
bestretes ja s’ha eliminat el bessó de la negociació de la Llei de finançament dels 
consells insulars i s’obre la porta, dóna llibertat al Govern balear per fer el que vulgui, 
independentment d’allò que estableixi l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears.  

Per aquesta raó el seu Grup polític considera que és imprescindible eliminar 
l’esmentat paràgraf, per tal que hi pugui haver una negociació i un debat quan arribi el 
moment de la Llei de finançament dels consells insulars.  
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Tot seguit esmenta el cas d’una partida de 6M€ a consignar  per a Renda Mínima, pel 
fet que enguany no s’han fet les modificacions que es feien per costum a la partida de 
Renda Mínima del Govern balear a favor del Consell de Mallorca i finalment aquesta 
institució ha hagut d’aportar fons propis. (*) 

Per acabar reitera que la moció pretén instar el Govern balear a modificar el 
pressupost amb les intencions següents: recuperar la bestreta de 37,5M€; recuperar 
l’anualitat de 25M€ del conveni de carreteres, i no de 13,5M€ com serà ara; que se 
consignin 6M€ en la partida de Renda Mínima d’Inserció i no 3M€ com està 
pressupostat; que es recuperin les revisions per IPC des de l’any 2011, 2012 i 2013 i, 
finalment, que s’elimini el paràgraf que fa referència a l’exclusió de les bestretes com 
a finançament consolidat. (*) 

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

Anuncia que el seu Grup polític comparteix del tot els arguments que ha exposat la 
Sra. Sánchez.  

Diu que una moció d’aquestes característiques no és altra cosa que pregar pel Consell 
de Mallorca, que és el que pertoca fer a tots els representants de la ciutadania de 
Mallorca.  

Per acabar, reitera que com a consellers i conselleres del PSM-IniciativaVerds-Entesa 
per Mallorca donaran suport a la proposta. 

En aquest punt la PRESIDENTA diu que l’equip de govern també prega pel Consell 
de Mallorca.  

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

Assenyala que ella forma part d’un partit polític, el PP, que marca unes directrius en 
les quals creu, la finalitat de les quals és complir un objectiu de dèficit amb el qual 
creu –tot i que l’oposició no ho admeti- per bé que ara no entrarà en discussions sobre 
aquest fet. 

Aquestes directrius i normatives indiquen que no es poden endeutar i, agradin o no, 
s’han d’acatar i complir. Ara bé, són membres del PP dins una institució com és el 
Consell Insular de Mallorca, que té una sèrie de competències transferides. 

Recorda que l’actual equip de govern ja ha explicat en moltes ocasions que no 
assumiran noves competències perquè saben que no existeix el finançament suficient.  

Tot i això, reconeix que l’oposició té raó quan afirma que la funció de l’equip de 
govern, a dia d’avui, és reclamar el finançament que ha de tenir el Consell Insular de 
Mallorca com a òrgan de govern de l’illa de Mallorca.  

Tot seguit anuncia que votaran a favor d’aquesta moció, per les raons que ha expressat 
i com a responsable que serà en darrer terme a l’hora de presentar a la institució uns 
pressuposts del Consell de Mallorca que s’ajustin i que siguin suficients per cobrir els 
serveis essencials que ha de dur endavant l’actual equip de govern. 

Tot i això, també vol dir que en aquesta moció hi ha una sèrie de punts que per ella 
són essencials, i tot seguit ho explica.  

(*) Corregit d’acord amb l’aprovació acta Ple dia 13-12-2012. 
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En primer lloc, diu que no valorarà si la bestreta ha de ser de 25M€ o de 37,5M€. 
Observa que fins ara s’ha funcionat amb 25M€ i potser es podria seguir funcionant 
amb aquesta mateixa quantitat.  

Ara bé, considera que és del tot injust per al Consell Insular de Mallorca quedar-se ja 
l’any 2010 sense conveni de carreteres perquè la Comunitat Autònoma de les Illes 
Balears no el donàs. És molt injust també per a la ciutadania de Mallorca.  

Diu que també és injust que per a l’any 2011 aquest conveni de carreteres es quedàs a 
la meitat, com ho és que es proposi que per a 2013 també es quedi a la meitat.  

Assenyala que el Consell de Mallorca fa una gestió de les carreteres que afecta tota la 
ciutadania de Mallorca, per la qual cosa hi ha una sèrie d’obligacions que s’han de 
complir i se necessita un pressupost per poder fer-ho. 

D’altra banda, també és del tot injusta la partida que s’ha pressupostat per a Renda 
Mínima d’Inserció, perquè aquest és un altre dels serveis essencials que presta el 
Consell de Mallorca. 

Recorda que aquest Ple va haver de presentar una modificació pressupostària per 
poder incrementar aquesta partida. En conseqüència, reclamen els doblers per a 
serveis socials.  

Considera que no és correcte que, atès com pugen tots els serveis, les transferències 
dels serveis transferits no s’incrementin en la mateixa proporció. Els costos dels 
serveis que està prestant el Consell de Mallorca s’incrementen, per la qual cosa torna 
a dir perquè quedi ben clar que retallen tota la despesa supèrflua, no gasten en 
protocol, no exercitaran competències duplicades, però fa avinent que les 
competències pròpies són pròpies i se necessita finançament per a aquestes 
competències. 

També dóna la raó a la Sra. Sánchez quan diu que no s’ha de responsabilitzar la 
ciutadania de Mallorca si l’any 2009 la Llei de finançament dels consells insulars no 
va estar aprovada, atès que és responsabilitat de tots els polítics que varen governar i 
de tots els polítics que governen i amb molt més motiu pel fet que s’aplicava una 
fórmula de càlcul totalment injusta per a la ciutadania de Mallorca mentre s’afavoria 
la ciutadania d’altres illes, com saben molt bé. 

Per totes les raons que ha explicat, però en el benentès que està del tot d’acord amb 
les polítiques que aplica el Partit Popular, afirma que la Sra. Roig en aquests 
moments, com a responsable del Departament d’Hisenda i Funció Pública d’aquesta 
institució, ha de procurar el seu finançament. 

Fa notar que aquestes afirmacions seves no les fa públiques ara per primera vegada, 
sinó que estan reflectides en documents anteriors que ho acrediten.  

Per acabar, reitera que el seu compromís en el sentit de procurar el finançament de la 
institució és del tot cert. 

El Sr. FONT intervé a continuació. 

Assegura que la seva intervenció serà a favor de la institució, per afavorir  

Atès que tots els portaveus que han intervingut han fet una bona defensa i que la Sra. 
Roig ha expressat amb molt de convenciment que el Consell de Mallorca necessita 
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aquests recursos econòmics, que hauria d’aprovar el Govern de les Illes Balears, 
proposa afegir un punt més a la proposta, en el sentit de fer constar que: “el Ple del 
Consell de Mallorca insta la Presidenta, en qualitat de parlamentària, perquè defensi al 
Parlament de les Illes Balears aquestes propostes”.  

La PRESIDENTA refusa la petició del Sr. Font.  

El Sr. FONT li diu que ho havia d’intentar. 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
 
TERCER PUNT. MOCIÓ DEL GRUP SOCIALITA AL CONSELL DE 
MALLORCA SOBRE EL SERVEI DE BOMBERS DEL CONSELL DE 
MALLORCA. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
Atès que el passat cap de setmana es va tancar el Parc de Bombers de Felanitx, i que per part del 
Conseller de Cooperació Local s’ha anunciat que aquest tancament es pot donar de nou el proper cap 
de setmana i així successivament. 
 
Atès que aquest fet no és més que la punta de l’iceberg, ja que el fet és que, amb l’actitud que es manté 
per part de l’equip de govern del Consell de Mallorca, es perjudica greument la seguretat, tant dels 
mallorquins de la comarca del migjorn, la directament afectada pel tancament del parc, com als de la 
resta de comarques de Mallorca que han de suplir la carència d’aquest parc de bombers i prestar els 
servis a la comarca del Migjorn. 
 
Atès que , amb aquesta decisió, no sols s’afecta la seguretat de la població de Mallorca, sinó que també 
es veu greument afectada la seguretat dels propis bombers, que es veuen obligats a prestar els serveis 
per davall dels mínims establerts. 
 
Atès que aquests fets són conseqüència directa de la pretensió per part de l’equip de govern del Consell 

de Mallorca de la imposició als Bombers de Mallorca d’unes condicions de treball inassumibles. 

 
Per tot això, el GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA presenta per la via d’urgència i 
pel seu debat al proper Ple del Consell de Mallorca la següent MOCIÓ: 
 
1.- El Consell de Mallorca garantirà la prestació del servei de prevenció i extinció d’incendis amb 
plenes garanties de seguretat, tant per la població com per als propis bombers, per la qual cosa es 
garantirà l’obertura i correcte funcionament de tots el parc de bombers i parcs auxiliars de bombers de 
què disposa aquest Consell, amb la dotació adequada per poder fer front a les emergències. 
 
2.- El Consell de Mallorca garantirà aquesta continuïtat i correcte prestació del servei, sense 
incrementar la jornada de treball del bombers i/o sense reduir-lis el sou, i per tant sense carregar sobre 
les espatlles dels bombers la manca de mitjans personals i materials que pateix el  servei. 

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

La Sra. GARRIDO (PSOE) relata que el passat cap de setmana es va veure com el 
parc de bombers de Felanitx va tancar.  
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Els diaris publicaven ahir que el conseller responsable havia dit que tornaria a tancar 
aquest parc el proper cap de setmana i avui els informen que probablement sigui el 
parc d’Artà el que tanqui el proper cap de setmana i no el de Felanitx. 

Des del Grup Socialista veuen que tot això no és més que la punta del problema que 
s’està generant amb el servei de bombers. 

El servei de bombers, des de fa una sèrie d’anys, està fent un mínim de 40 hores de 
feina setmanals. Alhora el servei de bombers està fent uns torns de reforç.  

L’equip de govern s’enroca en la idea de fer-los fer 42,5 hores setmanals (sense entrar 
a parlar dels detalls de l’ampliació de jornada) i això ha provocat que el parc de 
Felanitx es tancàs durant 4 dies seguit; ha provocat que el servei de bombers del 
Consell de Mallorca no hagi tengut els efectius necessaris per cobrir el servei; ha 
provocat que el proper cap de setmana es tanqui un altre parc. 

La qüestió és que no poden posar en risc la seguretat ni dels ciutadans, ni dels 
visitants ni dels mateixos bombers. No poden arriscar la seguretat d’aquell bomber 
que va a apagar un incendi ni la del ciutadà que espera els bombers que vendran a 
apagar el foc a ca seva i llavors resulta que arriben un quart d’hora o 20 minuts més 
tard. 

Basta pensar en la comarca de Llevant quan es tanqui el parc de bombers aquest 
pròxim cap de setmana o pensar com va quedar la comarca de Migjorn el cap de 
setmana passat amb el parc de Felanitx tancat quan, per exemple, per arribar a Cala 
Ferrera haurien tardat 45 minuts els bombers de Llucmajor. 

El tema és que s’està jugant amb la seguretat de les persones: juguen amb la seguretat 
dels bombers, juguen amb la seguretat dels ciutadans i aquest joc amb la seguretat 
dels ciutadans i dels bombers ve en gran mesura provocat pel fet que varen tenir la 
genial idea de perdonar el servei de prevenció d’incendis als 5 ajuntaments amb 
població de més de 20.000 habitants. Per exemple, l’Ajuntament de Calvià, tot sol, 
hagués pagat 1M€ pel servei, és a dir, un 1% del seu pressupost. 

Està molt bé que als ajuntaments de menys de 20.000 habitants els vulguin ajudar 
però s’havien de qüestionar si podien fer-ho i planteja si, per exemple, a l’Ajuntament 
de Lloret de Vistalegre li fan molt o no els 20.000€ que deixa de pagar pel servei de 
prevenció d’incendis. Al de Calvià, 1M€, li fa molt! 

En el mateix cas estarien els ajuntaments d’Inca, de Manacor o de Marratxí ja que són 
ajuntaments que tenen uns pressuposts que junts superen, de molt, el pressupost del 
Consell de Mallorca. 

El principal problema que té el servei de bombers és que no té fons per finançar-se i, 
en aquest sentit, assenyala que no fa gaire s’ha aprovat una moció que té per objectiu 
que el Consell de Mallorca es financi correctament però, en canvi, deixa perdre aquest 
finançament que li correspon, que se li va perdonar als ajuntaments i que, en aquest 
moments, deixa el Consell de Mallorca en una situació de inferioritat davant els 
ajuntaments perquè el servei s’està prestant igualment. 

L’equip de govern està forçant els bombers i carregant damunt les esquenes dels 
bombers aquestes 42,5 hores i les carències del servei. 
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Aprofita també per informar que tots els grups de l’Ajuntament de Felanitx varen 
aprovar una moció per tal que el parc de bombers continuàs obert sine die, moció que 
va comptar amb el suport del Partit Popular. 

La Sra. PALOU (PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca) manifesta que des del 
PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca consideren que la proposta que formula el 
Grup Socialista és molt semblant a la seva i, per tant, li donaran suport. 

La Sra. ROIG (consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública) li observa a la Sra. 
Garrido que, abans d’entrar a debatre les qüestions que ha plantejat, vol que quedi clar 
que la voluntat del Consell de Mallorca és negociar amb tot el personal de casa 
(funcionaris i laborals) i aplicar la llei que estableix la jornada laboral de 37,5 hores 
setmanals. 

Les negociacions no s’han rompudes en cap moment i es mantenen. Hi va haver una 
reunió dilluns passat i n’hi haurà una altra a finals de setmana o principis de la 
propera i serà una reunió sectorial només per tractar el tema de bombers. 

Insisteix en remarcar que la voluntat del Consell de Mallorca és arribar a un acord 
dins el marc de la llei i ha de quedar clar que no és el Consell de Mallorca que vulgui 
ampliar la jornada dels bombers sinó que hi ha una llei aprovada que fixa que la 
jornada laboral ha de ser de 37,5 hores setmanals. 

Com bé diu la Sra. Garrido, els bombers fan una jornada de 40 hores setmanals 
distribuïda en 72 torns però la discussió està en els termes tècnics sobre com cobren 
aquesta jornada de 40 hores. Actualment els bombers cobren per una jornada de 35 
hores, 25.000€ i, per 5 hores més, cobren un plus de 6.000€. 

La discussió està en aquest punt i perquè ningú no vol entendre que el cos de 
bombers, des de l’any 2001, fa una jornada superior a la que li corresponia per llei 
però aquesta jornada superior es gratifica. 

En relació als arguments exposats en el comunicat dels bombers, comenta que aquests 
diuen que no volen fer més hores i aquí assegura que el Consell de Mallorca no els 
demana més hores. 

El problema ve d’enrere i cal recordar que pel mes d’agost de l’any 2011 es varen 
incorporar a aquesta casa 28 bombers més. Quina era, doncs, la situació del cos de 
bombers l’any 2010? 

La situació del cos de bombers l’any 2010 era que havien de fer 72 torns establerts per 
complir la jornada de 40 hores però en feien una mitjana de 15 torns més de reforç. 
Això volia dir que els bombers, al final de l’any, feien 87 torns. 

Ara, quan el Consell de Mallorca els diu que s’han d’ampliar els torns, no els estan 
imposant condicions inassumibles perquè l’any 2010 ja feien 10 torns més que ara. Si 
ara per llei n’han de fer 77, aleshores en feien 87 amb un cost anual d’1,3M€. 

Amb la incorporació dels 28 bombers l’any 2011, es va rebaixar el cost dels torns de 
reforç i ara en fan una mitjana de 6 anuals. Aquests torns de reforç es paguen a un 
preu mínim de 444€, gairebé un 500% més per damunt del preu d’hora extra. 

Li recalca a la Sra. Garrido que aquesta és la situació dels bombers encara que entén 
que avui vengui aquí a defensar una moció oportunista ja que es va reunir el passat 
dilluns o dimarts a un sindicat i li va anunciar que presentaria una moció sobre aquest 
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tema. Reitera que li sembla bé que presenti la moció però, per això, vol que quedi clar 
que es mantendran les negociacions amb els bombers. 

En quant al tancament del parc de Felanitx, explica que –com bé ha dit el Sr. Coll– 
dos representants sindicals es varen demanar hores sindicals el dia de Tots Sants, dia 
festiu, amb un acord pres per assemblea d’una negativa rotunda a fer torns de reforç. 

La situació per al proper cap de setmana és que diumenge hi ha 8 baixes. 5 
sindicalistes es demanen hores sindicals el pròxim diumenge, 1 efectiu es demana 
lliure per canvi de domicili i dels altres 2 desconeix les circumstàncies. En total són 8 
baixes i, a més a més, amb un acord de la resta de bombers negant-se a cobrir aquest 
servei. 

Així doncs el que queda patent és que fan prevaler un dret sindical –que el tenen– 
sobre un deure de servei públic. Quan juren el càrrec ho fan amb un deure de servei 
públic per damunt de drets sindicals. L’equip de govern respectarà tots els drets 
sindicals però no els abusos de drets. En aquests moments, com a mesura de pressió, 
s’està abusant d’un dret. 

Per tant, ha de quedar clar que qui posa en perill la seguretat dels ciutadans de 
Mallorca no és el Consell de Mallorca. Qui posa en perill la seguretat dels ciutadans 
de Mallorca és el mateix cos de bombers que es nega, com no havia fet mai fins ara, a 
fer torns de reforç i són els mateixos representants sindicals que s’acullen a un dret 
sindical un dia festiu. 

Afegeix que, a més a més, això s’ha fet sempre. Sempre s’han agafat les hores 
sindicals en dies festius. En total, durant l’any 2012 entre dissabtes, diumenges i 
festius, duen acumulades 217 hores. Per això, repeteix i recalca que els drets s’han de 
respectar però no els abusos de drets. 

El primer punt d’aquesta moció diu: “El Consell de Mallorca garantirà la prestació del 
servei de prevenció i extinció d’incendis amb plenes garanties de seguretat...” En 
aquest sentit li assegura a la Sra. Garrido que hi està treballant, amb personal present o 
futur. Remarca aquesta asseveració: amb el personal present del cos de bombers o 
amb personal present i futur del cos de bombers. 

La primera mesura que adoptarà l’equip de govern serà treure una borsa de 
substitucions i puntualitza que mai no hi ha hagut una borsa de substitucions per la 
manca de voluntat política de l’anterior equip de govern per treure-la. En aquest 
sentit, planteja una pregunta: A qui era que no li interessava tenir la borsa de 
substitucions? 

Assegura, a continuació, que l’equip de govern garantirà la prestació del servei i, fins i 
tot, anuncia que mirarà fins a quin punt pot un dret sindical passar per damunt d’un 
deure de prestació d’un servei públic. Per tant, s’adoptaran totes les mesures possibles 
perquè el pròxim cap de setmana tots els serveis estiguin coberts dins els marges de la 
llei. 

Per concloure, remarca que ha de quedar clar que qui ha posat en perill la seguretat 
dels ciutadans de Mallorca no és el Consell de Mallorca que únicament intenta donar 
compliment a una llei i arribar a uns acords amb els representants sindicals que siguin 
el menys lesius per ells però, ara bé, si la negativa és rotunda i no es presta el servei, 
s’hi hauran de prendre mesures. 
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La Sra. GARRIDO li indica a la Sra. Roig que, pel que fa als comentaris sobre els 
drets sindicals, s’ho faci mirar perquè no és de rebut acusar d’aquesta manera quan 
s’agafen les hores sindicals (si en cap de setmana o en festius) ja que la Sra. Roig sap 
perfectament que les coses no són així i el que fa és demagògia pura i barata. 

Reitera que la Sra. Roig sap perfectament com funciona el tema de les hores sindicals 
i, si no ho sap, pitjor encara. 

Sobre la pregunta que ha deixat a l’aire de qui no volia fer un borsa de treball, li diu 
que l’anterior equip de govern va treure una oferta pública d’ocupació que és allò que 
cal fer. Una borsa és per apedaçar. Amb una oferta pública d’ocupació es creen 
funcionaris, amb una borsa es creen interins. Són dues coses ben distintes. 

No obstant això, li sembla perfecte que conformin una borsa de feina ja que és una de 
les reclamacions que està plantejant el cos de bombers, és a dir, si no treuen una oferta 
pública d’ocupació, doncs com a mínim conformar una borsa de feina. 

En quant al tema de la seguretat, adverteix que qui està gestionant el Consell de 
Mallorca és el Partit Popular i no els bombers. Qui posa en perill la seguretat dels 
ciutadans i la dels bombers és l’equip de govern –i no els bombers– perquè és el que 
gestiona i té l’obligació de prestar el servei de forma correcta. 

Si varen ser tan generosos com per perdonar els 5M€ de Serpreisal, doncs ara els toca 
afrontar-ne les conseqüències, és a dir, que han de gestionar però quan la situació no 
els agrada desvien les culpes cap a un altre i no és la primera vegada que ho fan. 

Demana si saben el que va haver de partir l’equip de govern de la legislatura passada 
amb el Partit Popular pel tema dels bombers. Aleshores tot era dir que qualque dia hi 
hauria un mort i que cauria damunt les esquenes de l’equip de govern. 

Tot això era per una autoescala i ara, en canvi, l’actual equip de govern ha arribat a 
tancar un parc de bombers tot deixant una comarca sencera (més de 50.000 persones) 
sense assistència durant 4 dies. 

Els efectius mínims per cobrir el servei és de 36 bombers. Dia 1 de novembre hi havia 
34 bombers; dia 2 de novembre n’hi havia 35; dia 3 de novembre n’hi havia 34; dia 4 
de novembre n’hi havia 31 i dia 5 de novembre (el dia que tornaren a obrir el parc) hi 
havia 36 bombers un altre pic. 

Considera que l’equip de govern fa demagògia i traspassa la responsabilitat als 
bombers amb l’argument del jurament que varen fer, jurament que també va fer la 
Sra. Roig i, si no el va fer o no el té clar, doncs que deixi el seu càrrec. 

La Sra. ROIG li demana a la Sra. Garrido de quina oferta pública d’ocupació li parla, 
és a dir, si es refereix als 28 bombers que es varen examinar mentre gestionava el 
PSOE, que varen fer tots els exàmens, que varen aprovar, que varen fer els cursos de 
formació i, quan s’havien d’incorporar, no hi havia crèdit pressupostari. 

Li reitera la pregunta sobre si li està parlant d’aquests bombers que varen estar dos 
mesos que no es varen poder incorporar perquè no hi havia pressupost i això quan ja 
havien fet els exàmens i tots els cursos de formació. 

Tot seguit, li observa a la Sra. Garrido que no parli de demagògia i li retreu que ja 
sabien que hi havia un problema però no el varen arreglar. De fet, en prendre ella 
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possessió, un company de la Sra. Garrido ja li va dir que tendria problemes amb els 28 
bombers perquè s’havien d’incorporar perquè no hi havia pressupost. 

Refusa, per altra banda, que es llevin les culpes del davant i reitera que estan 
negociant amb els representants sindicals però, el que passa, és que la Sra. Garrido, 
per darrere, es reuneix amb qualque sindicat i presenta aquí una moció oportunista de 
darrera hora. 

Malgrat això, assegura que el tema es debatrà perquè per a l’equip de govern és 
prioritari el tema del servei del cos de bombers i insisteix en deixar clar que estan fent 
feina per garantir el servei de seguretat del cos de bombers amb presents o amb futurs. 

Afegeix que, si no hi ha borsí de substitucions, tothom en sap molt bé els motius i qui 
ha incrementat la plantilla de bombers és l’actual equip de govern ja que amb la 
disminució de despesa per la reducció del nombre d’alts càrrecs varen dotar les 
partides pressupostàries necessàries perquè els bombers poguessin prendre possessió 
de les seves places. 

Aquest darrer extrem és un fet constatat i, per tant, qui està fent demagògia en aquests 
moments és la Sra. Garrido tot dient que està en perill la seguretat dels ciutadans de 
Mallorca però, si qualcú ha posat en perill la seguretat dels ciutadans de Mallorca, han 
estat els funcionaris de la casa que no complert amb una obligació seva de servei. 

Repeteix que aquests són els únics responsables perquè, com sap molt bé la Sra. 
Garrido, hi ha una negativa rotunda a fer torns de reforç –quan fa 2 anys en feien 15 
anuals– com a mesura de pressió. 

Per acabar, reafirma que l’equip de govern negociarà dins el marc de la llei però fora 
de la llei no. 

La Sra. PRESIDENTA sol·licita al Grup Socialista si està d’acord en votar, de forma 
separada, els dos punts de la moció. 

Atès que la resposta és afirmativa, anuncia que es procedirà a la votació dels punts de 
la moció de manera separada. 

3.1 

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

3.2 

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). 

 

La presidenta aixeca la sessió, de la qual, com a secretari general, estenc aquesta acta  
amb plecs de paper números de A-003863  a  A-004018. 

 

El secretari general     La presidenta  
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DECRETS DE 
PRESIDÈNCIA 

     

DEPARTAMENT DATA 
DECRET 

TEMA COMENTARI DESTINATARI IMPORT 

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

04/09/12 COMPAREIXENÇA DAVANT LA SALA CONT.ADMINISTRATIVA DEL 
TSJ ILLES BALEARS ACTUACIONS PO 286/2012 

NÚM.D. 125/12  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

04/09/12 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT SOCIAL NÚM. 2 DE PALMA, 
ACTUACIONS 830/12 

NÚM.D. 124/12  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

04/09/12 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT INSTRUCCIÓ NÚM.12 DE 
PALMA, DILIGÈNCIES PRÈVIES 545/2012 

NÚM.D. 123/12  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

04/09/12 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT INSTRUCCIÓ NÚM.7 DE 
PALMA, DILIGÈNCIES PRÈVIES 2634/2012 

NÚM.D. 12212  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

04/09/12 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT INSTRUCCIÓ NÚM.11 DE 
PALMA, DILIGÈNCIES PRÈVIES 48/2012 

NÚM.D. 121/12  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

28/09/12 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT INSTRUCCIÓ NÚM.2 DE 
PALMA, DILIGÈNCIES PRÈVIES 2776/2012 

NÚM.D. 134/12  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

05/09/12 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT INSTRUCCIÓ NÚM.1 DE 
PALMA, DILIGÈNCIES PRÈVIES 2323/2012 

NÚM.D. 126/12  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

17/09/12 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT SOCIAL NÚM.15 DE 
BARCELONA, ACTUACIONS 1185/11 

NÚM.D. 129/12  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

17/09/12 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT CONT.ADMINISTRATIU 
NÚM.1 DE PALMA, ACTUACIONS PO 160/2012 

NÚM.D. 130/12  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

13/09/12 COMPAREIXENÇA DAVANT LA SALA CONT.ADMINISTRATIVA DEL 
TSJ ILLES BALEARS, ACTUACIONS PO 296/2012 

NÚM.D. 128/12  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

13/09/12 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT CONT.ADMINISTRATIU 
NÚM.2 DE PALMA, ACTUACIONS PO 146/2012 

NÚM.D. 146/12  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

18/09/12 COMPAREIXENÇA EN EL RECURS CONT.ADMINISTRATIU CONTRA 
RESOLUCIÓ AGÈNCIA DISCIPLINA URBANÍSTICA 
CONSELL DE MALLORCA, ACTUACIONS PO 
179/2012 

NÚM.D. 179/12  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

18/09/12 COMPAREIXENÇA DAVANT LA SALA SEGONA DEL TRIBUNAL 
SUPREM, ACTUACIONS LLIGALL 92/11 

NÚM.D. 135/12  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

18/09/12 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT CONT.ADMINISTRATIU 
NÚM.1 DE PALMA, ACTUACIONS PO 164/2012 

NÚM.D. 132/12  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

17/09/12 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT CONT.ADMINISTRATIU 
NÚM.1 DE PALMA, ACTUACIONS PA 245/2012 

NÚM.D. 131/12  

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

04/09/12 DELEGAR ORDRE 
PUBLICACIÓ BOIB 

ATRIBUCIÓ ORDRE PUBLICACIÓ NORMES I DELS 
ACORDS DEL PLE, COMISSIÓ DE GOVERN I 
CONSELL EXECUTIU, DECRETS I DELS EDICTES 

PERSONA TITULAR DE LA 
SECRETARIA GENERAL 

 

 

 
RESOLUCIONS 
CONSELLERS 

     

DEPARTAMENT DATA 
DECRET 

TEMA COMENTARI DESTINATARI IMPORT 

Departament de 
Benestar Social 

11/06/12 ABONAR AJUDA 
ECONÒMICA 
FAMÍLIES AMB 
MENORS 

Conveni de l'IMAS i l'Ajuntament d'Alcúdia 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'Alcúdia 9773,42 
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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 Pollença 
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 Pollença 9842,97 

Departament de 
Benestar Social 

11/06/12 ABONAR AJUDA 
ECONÒMICA 
FAMÍLIES AMB 
MENORS 

Conveni entre l'IMAS i l'Ajuntament de Sant 
Llorenç 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 Sant Llorenç 4250,57 

Departament de 
Benestar Social 

11/06/12 ABONAR AJUDA 
ECONÒMICA 
FAMÍLIES AMB 
MENORS 

Conveni entre l'IMAS i l'Ajuntament de Santanyí 
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 Santanyí. 5740,27 

Departament de 
Benestar Social 

11/06/12 ABONAR AJUDA 
ECONÒMICA 
FAMÍLIES AMB 
MENORS 

Conveni entre l'IMAS i l'Ajuntament de Ses 
Salines 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 Ses Salines. 2366,63 

Departament de 
Benestar Social 

11/06/12 ABONAR AJUDA 
ECONÒMICA 
FAMÍLIES AMB 
MENORS 

Conveni entre l'IMAS i l'Ajuntament de Binissalem 
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 Binissalem 3941,45 

Departament de 
Benestar Social 

11/06/12 ABONAR AJUDA 
ECONÒMICA 
FAMÍLIES AMB 
MENORS 

Conveni entre l'IMAS i l'Ajuntament de Santa 
Margalida 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 Santa 
Margalida. 

5827,61 

Departament de 
Benestar Social 

11/06/12 ABONAR AJUDA 
ECONÒMICA 
FAMÍLIES AMB 
MENORS 

Conveni entre l'IMAS i l'Ajuntament de Muro 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 Muro 3806,21 

Departament de 
Benestar Social 

11/06/12 ABONAR AJUDA 
ECONÒMICA 
FAMÍLIES AMB 
MENORS 

Conveni entre l'IMAS i l'Ajuntament de Son 
Servera 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 Son Servera. 7021,85 

Departament de 
Benestar Social 

11/06/12 ABONAR AJUDA 
ECONÒMICA 
FAMÍLIES AMB 
MENORS 

Conveni entre l'IMAS i l'Ajuntament de Porreres 
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 Porreres. 2397,4 

Departament de 
Benestar Social 

11/06/12 ABONAR AJUDA 
ECONÒMICA 
FAMÍLIES AMB 
MENORS 

Conveni entre l'IMAS i l'Ajuntament de Campos 
per a la concessió d'ajudes a famíles amb menors 
en situació de risc social i a persones en situació 
de greu i urgent necessitat. 

Ajuntament de Campos 4465,72 

Departament de 
Benestar Social 

11/06/12 ABONAR AJUDA 
ECONÒMICA 
FAMÍLIES AMB 
MENORS 

Conveni entre l'IMAS i l'Ajuntament de Campanet 
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 Campanet. 1450,55 

Departament de 
Benestar Social 

11/06/12 ABONAR AJUDA 
ECONÒMICA 
FAMÍLIES AMB 
MENORS 

Conveni entre l'IMAS i l'Ajuntament d'Alaró 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'Alaró. 2844 
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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 Lloseta 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 Lloseta. 3400,98 

Departament de 
Benestar Social 

11/06/12 ABONAR AJUDA 
ECONÒMICA 
FAMÍLIES AMB 
MENORS 

Conveni entre l'IMAS i l'Ajuntament de Mancor de 
la Vall 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 Mancor de la 
Vall. 

552,44 

Departament de 
Benestar Social 

11/06/12 ABONAR AJUDA 
ECONÒMICA 
FAMÍLIES AMB 
MENORS 

Conveni entre l'IMAS i l'Ajuntament de Santa 
Maria del Camí 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 Santa Maria 
del Camí 

3123,77 

Departament de 
Benestar Social 

11/06/12 ABONAR AJUDA 
ECONÒMICA 
FAMÍLIES AMB 
MENORS 

Conveni entre l'IMAS i l'Ajuntament de Selva 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 Selva. 1745,32 

Departament de 
Benestar Social 

11/06/12 ABONAR AJUDA 
ECONÒMICA 
FAMÍLIES AMB 
MENORS 

Conveni entre l'IMAS i l'Ajuntament de Palma 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 Palma 57272,98 

Departament de 
Benestar Social 

11/06/12 ABONAR AJUDA 
ECONÒMICA 
FAMÍLIES AMB 
MENORS 

Conveni entre l'IMAS i l'Ajuntament d'Andratx 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'Andratx 5901,45 

Departament de 
Benestar Social 

11/06/12 ABONAR AJUDA 
ECONÒMICA 
FAMÍLIES AMB 
MENORS 

Conveni entre l'IMAS i l'Ajuntament de Bunyola 
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 Bunyola. 3321,04 

Departament de 
Benestar Social 

11/06/12 ABONAR AJUDA 
ECONÒMICA 
FAMÍLIES AMB 
MENORS 

Conveni entre l'IMAS i l'Ajuntament de Fornalutx 
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 Fornalutx 385,62 

Departament de 
Benestar Social 

11/10/12 ABONAR AJUDA 
ECONÒMICA 
FAMÍLIES AMB 
MENORS 

Conveni entre l'IMAS i l'Ajuntament d'Escorca 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'Escorca 105,37 

Departament de 
Benestar Social 

11/06/12 ABONAR AJUDA 
ECONÒMICA 
FAMÍLIES AMB 
MENORS 

Conveni entre l'IMAS i l'Ajuntament d'Esporles 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'Esporles. 2853,15 

Departament de 
Benestar Social 

11/06/12 ABONAR AJUDA 
ECONÒMICA 
FAMÍLIES AMB 
MENORS 

Conveni entre l'IMAS i l'Ajuntament de 
Banyalbufar 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 Banyalbufar 223,45 

Departament de 
Benestar Social 

11/06/12 ABONAR AJUDA 
ECONÒMICA 
FAMÍLIES AMB 
MENORS 

Conveni entre l'IMAS i l'Ajuntament de Sóller 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 Sóller 7148,01 



 135

Departament de 
Benestar Social 

11/06/12 ABONAR AJUDA 
ECONÒMICA 
FAMÍLIES AMB 
MENORS 

Conveni entre l'IMAS i l'Ajuntament de Felanitx 
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 Felanitx 10215,65 

Departament de 
Benestar Social 

11/06/12 ABONAR AJUDA 
ECONÒMICA 
FAMÍLIES AMB 
MENORS 

Conveni entre l'IMAS i l'Ajuntament de Llucmajor 
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 Llucmajor 17972,49 

Departament de 
Benestar Social 

11/06/12 ABONAR AJUDA 
ECONÒMICA 
FAMÍLIES AMB 
MENORS 

Conveni entre l'IMAS i l'Ajuntament de Manacor 
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 Manacor. 23494,2 

Departament de 
Benestar Social 

11/06/12 ABONAR AJUDA 
ECONÒMICA 
FAMÍLIES AMB 
MENORS 

Conveni entre l'IMAS i l'Ajuntament de sa Pobla 
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 sa Pobla 7038,08 

Departament de 
Benestar Social 

11/06/12 ABONAR AJUDA 
ECONÒMICA 
FAMÍLIES AMB 
MENORS 

Conveni entre l'IMAS i la Mancomunitat Pla de 
Mallorca 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. 

Mancomunitat Pla de 
Mallorca 

15548,88 

Departament de 
Benestar Social 

05/06/12 ALTRES Conveni d'ingressos entre l'IMAS i la Conselleria 
de Salut, Família i Benestar Social per finançar el 
manteniment i funcionament de la Unitat de 
Valoració  en el Servei de Menors en els casos 
d'abusos sexuals infantils. 

Conselleria de Salut, Família 
i Benestar Social 

114832 

Departament de 
Cooperació Local  

03/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXER OBLIGACIÓ SERVEI 
COMUNICACIONS SIRDEE PEL 
SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I 
MANTENIMENT TERMINALS I ACCESSORIS 
MES AGOST. 

TELEFÒNICA MOVILES 
ESPAÑA 

15512,88 

Departament de 
Cooperació Local  

11/09/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

LLOGUER MANTENIMENT DOS CAMIONS I UN 
VEHICLE UTIL BOMBERS, JULIOL, SERVEI 
EMERGÈNCIES. 

SA NOSTRA DE RENTING 
SOCIEDAD UNIPERSONAL 

8466,34 

Departament de 
Cooperació Local  

13/09/12 APROVAR 
FACTURES ADO 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER 
OBLIGACIÓ FACTURES REF. 
45/13000/20120910. Q/2012/1186 

TERCERS VARIS 3430,76 

Departament de 
Cooperació Local  

11/09/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

LLOGUER I MANTENIMENT 4 VEHICLES 
AUTOBOMBA BOMBERS MES JULIOL. 

SA NOSTRA DE RENTING, 
SA. 

13172,78 

Departament de 
Cooperació Local  

17/09/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

LLOGUER AMB OPCIÓ COMPRA 8 VEHICLES 
COMANDAMENT SERVEI BOMBERS- QUOTA 
32 MES JULIOL 

SA NOSTRA DE RENTING 
SOCIEDAD 
UNIPERSONAL, SA. 

2236,5 

Departament de 
Cooperació Local  

19/09/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SERVEI COMUNICACIONS SIRDEE PER 
L'ADQUISICIÓ DE 4 AUTOBOMBES URBANES 
LLEUGERES I 5 AUTOESCALES 
AUTOMÀTIQUES 

COMERCIAL MERCEDES 
BENZ, SA 

4083023,76 

Departament de 
Cooperació Local  

20/09/12 APROVAR 
FACTURES ADO 

ADO DE LA RELACIÓ DE FACTURES 
45/13000/20120914. Q/2012/1208 

TERCERS VARIS 16423,91 
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Departament de 
Cooperació Local  

19/09/12 APROVAR 
FACTURES ADO 

ADO DE LA RELACIÓ DE FACTURES 
45/13000/20120920. Q/2012/1232 

TERCERS VARIS 6155,24 

Departament de 
Cooperació Local  

26/09/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SERVEI COMUNICACIONS SIRDEE- QUOTA 
SERVEI I MANTENIMENT MES JULIOL. 

TELEFÒNICA MOVILES 
ESPAÑA 

15512,88 

Departament de 
Cooperació Local  

26/09/12 APROVAR 
FACTURES ADO 

ADO RELACIÓ FACTURES 45/13000/20120929. 
Q/2012/1285 

TERCERS VARIS 3810,53 

Departament de 
Cooperació Local  

26/09/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

LLOGUER I MANTENIMENT DE 4 VEHICLES 
AUTOMBOMBA BOMBERS MES D'AGOST. 

SA NOSTRA DE RENTING, 
S.A. 

13172,78 

Departament de 
Cooperació Local  

26/09/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

LLOGUER I MANTENIMENT DE DOS CAMIONS 
I UN VEHICLE UTIL BOMBERS MES AGOST. 

SA NOSTRA DE RENTING 
SOCIEDAD 
UNIPERSONAL, SA 

8466,34 

Departament de 
Cooperació Local  

26/09/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

LLOGUER AMB OPCIÓ DE COMPRA DE 8 
VEHICLES DE COMANDAMENT PEL SERVEI 
BOMBERS. QUOTA 33 MES AGOST. 

SA NOSTRA DE RENTING 
SOCIEDAD 
UNIPERSONAL. 

2236,5 

Departament de 
Cooperació Local  

03/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT 50% PER A DESPESES 
CORRENTS. PLA ESPECIAL 2012. 

AJUNTAMENT 
BANYALBUFAR 

34389 

Departament de 
Cooperació Local  

03/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT 50% PER A DESPESES 
CORRENTS. PLA ESPECIAL 2012. 

AJUNTAMENT ALCÚDIA 40011 

Departament de 
Cooperació Local  

03/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT 50% PER A DESPESES 
CORRENTS. PLA ESPECIAL 2012. 

AJUNTAMENT SELVA 36735 

Departament de 
Cooperació Local  

03/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT 50% PER A DESPESES 
CORRENTS. PLA ESPECIAL 2012. 

AJUNTAMENT SON 
SERVERA 

40011 

Departament de 
Cooperació Local  

03/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT 50% DESPESES CORRENTS. 
PLA ESPECIAL 2012. 

AJUNTAMENT 
VILAFRANCA DE BONANY. 

36735 

Departament de 
Cooperació Local  

03/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT 50% PER A DESPESES 
CORRENTS. PLA ESPECIAL 2012. 

AJUNTAMENT LLOSETA 36735 

Departament de 
Cooperació Local  

03/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT 50% PER A DESPESES 
CORRENTS. PLA ESPECIAL 2012. 

AJUNTAMENT SÓLLER 40011 

Departament de 
Cooperació Local  

03/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT 50% DESPESES CORRENTS. 
PLA ESPECIAL 2012. 

AJUNTAMENT SES 
SALINES 

36735 

Departament de 
Cooperació Local  

03/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT 50% DESPESES CORRENTS. 
PLA ESPECIAL 2012. 

AJUNTAMENT SANT 
LLORENÇ 

37763,5 

Departament de 
Medi Ambient 

05/09/12 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0068/12 B.B.M.  
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Departament de 
Medi Ambient 

05/09/12 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0072/12 M.B.A.  

Departament de 
Medi Ambient 

05/09/12 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0070/12 R.J.M.S.  

Departament de 
Medi Ambient 

05/09/12 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0067/12 M.G.M.  

Departament de 
Medi Ambient 

05/09/12 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0081/12 D.N.G.  

Departament de 
Medi Ambient 

 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0082/12 J.C.LL.T.  

Departament de 
Medi Ambient 

05/09/12 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0078/12 A.A.O.  

Departament de 
Medi Ambient 

10/09/12 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0077/12 A.U.V.  

Departament de 
Medi Ambient 

10/09/12 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0080/12 F.F.F.  

Departament de 
Medi Ambient 

10/09/12 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0088/12 INMOBILIARIO GOLF DE 
PONIENTE, S.A. 

 

Departament de 
Medi Ambient 

10/09/12 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0089/12 J.LL.C.  

Departament de 
Medi Ambient 

10/09/12 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0083/12 S.B.M.  

Departament de 
Medi Ambient 

19/09/12 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0085/12 M.B.B.  

Departament de 
Medi Ambient 

03/09/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXER OBLIGACIÓ  CARLSON WAGONLIT 
ESPAÑA, S.L.U. 

2535,24 

Departament de 
Medi Ambient 

21/08/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ C.P.R.  

Departament de 
Medi Ambient 

22/08/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXER OBLIGACIÓ M.M.M. 479,98 

Departament de 
Medi Ambient 

03/09/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXER OBLIGACIÓ CARLSON WAGONLIT 
ESPAÑA, S.L.U. 

2532,24 

Departament de 
Medi Ambient 

06/09/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXER OBLIGACIO C.P.R. 3486,9 

Departament de 
Medi Ambient 

19/09/12 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

AUTORITZACIÓ DESPLAÇAMENT COMISSIÓ 
SERVEIS 

I.F.G.  

Departament de 
Medi Ambient 

19/09/12 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

AUTORITZACIÓ DESPLAÇAMENT COMISSIÓ 
SERVEIS 

P.A.F.  

Departament de 
Medi Ambient 

29/08/12 ALTRES AUTORITZACIÓ D'ÚS DE INSTAL·LACIONS I 
EDIFICACIONS FINCA CAPOCORB PER 
PROVA CANS EIVISSENCS 

FEDERACIÓ BALEAR DE 
CAÇA 

 

Departament de 
Medi Ambient 

28/08/12 ALTRES AUTORITZACIÓ D'ÚS DE INSTAL·LACIONS I 
EDIFICACIONS FINCA CAPOCORB PER 
PROVA RRCC 

ASSOCIACIÓ BALEAR DE 
TIR I CAÇA 

 

Departament de 
Medi Ambient 

29/08/12 ALTRES AUTORITZACIÓ D'ÚS DE INSTAL·LACIONS I 
EDIFICACIONS FINCA CAPOCORB PER 
PROVA CANS EIVISSENCS 

FEDERACIÓ BALEAR DE 
CAÇA 
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Departament de 
Medi Ambient 

21/08/12 ALTRES AUTORITZACIÓ CAPTURA FOTGES F.S.P.  

Departament de 
Medi Ambient 

24/08/12 ALTRES AUTORITZACIÓ D'ÚS DE REALITZACIÓ PROVA 
CANS LLEBRERS AMB LLEBRE MECÀNICA 

SOCIETAT CAÇADORS 
CANS LLEBRERS 
MALLORCA 

 

Departament de 
Medi Ambient 

24/08/12 ALTRES AUTORITZACIÓ REALITZACIÓ PROVA CAÇA 
PRÀCTICA SENSE ABATIMENTPERDIU 
GRANJA I PAN I DIN AMB  GUÀTLERA GRANJA 

POINTER CLUB ESPAÑOL  

Departament de 
Medi Ambient 

20/09/12 ALTRES AUTORITZACIÓ D'ÚS DE INSTAL·LACIONS I 
EDIFICACIONS FINCA CAPOCORB PER 
PROVA RRCC 

AMIGOS CAZADORES 
TAXISTAS 

 

Departament de 
Medi Ambient 

18/09/12 ALTRES AUTORITZACIÓ D'ÚS INSTAL·LACIONS I 
EDIFICACIONS FINCA CAPOCORB PER 
REALITZACIÓ PROVA TIR AL COLOMÍ 

S.C. LLUCAMJOR  

Departament de 
Medi Ambient 

07/09/12 DEIXAR SENSE 
EFECTE 

DEIXAR SENSE EFECTES RESOLUCIÓ C.R.M.  

Departament de 
Medi Ambient 

07/09/12 DEIXAR SENSE 
EFECTE 

DEIXAR SENSE EFECTES RESOLUCIÓ C.R.M.  

Departament de 
Medi Ambient 

07/09/12 DEIXAR SENSE 
EFECTE 

DEIXAR SENSE EFECTES RESOLUCIÓ C.R.M.  

Departament de 
Medi Ambient 

03/09/12 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

RECTIFICACIÓ ERROR MATERIAL DETECTAT 
A LA RESOLUCIÓ DE 8/08/2012 RELATIVA 
AMPLIACIÓ VEDAT 

ASSOCIACIÓ LA BECADA-
MURO 

 

Departament de 
Medi Ambient 

14/09/12 ALTRES SOL·LICITUD SUBVENCIÓ SERVEI OCUPACIÓ 
ILLES BALEARS PER REALITZACIÓ TALLER 
OCUPACIÓ PEDRA I NATURA A LA SERRA 
TRAMUNTANA 

SERVEI OCUPACIÓ ILLES 
BALEARS (SOIB) 

370552,96 

Departament de 
Medi Ambient 

29/08/12 ALTRES CLASSIFICACIÓ PROPOSICIONS I 
REQUERIMENT DOCUMENTACIÓ CONTRACTE 
SERVEIS D'ALIENACIÓ RECUPERACIÓ PAPER-
CARTÓ PROCEDENT RECOLLIDA SELECTIVA 
RESIDUS, MITJANÇANT PROCEDIMENT 
OBERT 

SAICA NATUR BALEARES, 
S.L. 

 

Departament de 
Medi Ambient 

07/09/12 ALTRES INICI EXPEDIENT RELATIU CONTRACTACIÓ 
SUBMINISTRAMRENT CONTENIDORS 
RECOLLIDA SELECTIVA RESIDUS, 
MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT 

AJUNTAMENTS ILLA DE 
MALLORCA 

 

Departament de 
Medi Ambient 

06/09/12 DELEGAR 
SIGNATURA 
DOCUMENTACIO 

DELEGACIÓ ORDENACIÓ PUBLICACIÓ 
EDICTES I RESOLUCIONS 

J.I.R.  

Departament de 
Medi Ambient 

05/09/12 DEVOLUCIÓ 
INGRESSOS 

DEVOLUCIÓ IMPORT ABONAT 
ANTICIPADAMENT PER LA RESERVA DE 
REFUGIS 

C.B.B. 30,2 

Departament de 
Medi Ambient 

03/05/12 INICIAR EXPEDIENT INICI EXPEDIENT PER REVISIÓ PREUS 
CONTRACTE SERVEI RECOLLIDA SELECTIVA 
PAPER-CARTÓ, VIDRE I ENVASOS LLEUGERS 
CORRESPONENTS LOT 1/ZONA 1 I LOT 
2/ZONA 2 

FCC-LUMSA UTE  

Departament de 
Medi Ambient 

03/05/12 INICIAR EXPEDIENT INICI EXPEDIENT PER REVISIÓ PREUS 
CONTRACTE SERVEI RECOLLIDA SELECTIVA 
PAPER-CARTÓ, VIDRE I ENVASOS LLEUGERS 
CORRESPONENTS LOT 3/ZONA 3 

UTE MELCHOR MASCARÓ, 
S.A., NET I FRESC S.L., 
HERMANOS PALLICER 
PONS, S.A. 
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Departament de 
Medi Ambient 

25/06/12 INICIAR EXPEDIENT INICI EXPEDIENT PER ALIENACIÓ PAPER-
CARTÓ, OBTINGUT DE LA RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUS, A EMPRESA 
RECUPERADORA I/O RECICLADORA PAPER-
CARTÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT I 
SUBHASTA A L'ALÇA 

?  

Departament de 
Medi Ambient 

11/06/12 INICIAR EXPEDIENT INICI EXPEDIENT CONTRACTACIÓ 
PRESTACIÓ SERVEI RECOLLIDA D'ANIMALS A 
LES CARRETERES  

?  

Departament de 
Medi Ambient 

21/09/12 ALTRES AUTORITZACIÓ CONCESSIONARI GESTIÓ 
RESIDUS URBANS INICI PROCEDIMENT 
MODIFICACIÓ AUTORITZACIÓ AMBIENTAL 
INTEGRADA DE L'ABOCADOR STA. 
MARGALIDA 

TIRME, S.A.  

Departament de 
Medi Ambient 

26/09/12 ALTRES SOL·LICITUD SUBVENCIÓ PER REALITZACIÓ 
TALLER D'OCUPACIÓ 

SERVEI D'OCUPACIÓ DE 
LES ILLES BALEARS 

185276,48 

Departament de 
Medi Ambient 

26/09/12 ALTRES SOL·LICITUD SUBVENCIÓ PER REALITZACIÓ 
TALLER D'OCUPACIÓ PEDRA I NATURA 
SERRA TRAMUNTANA 

SERVEI D'OCUPACIÓ 
ILLES BALEARS 

185276,48 

Departament de 
Medi Ambient 

26/09/12 ALTRES SOL·LICITUD SUBVENCIÓ TALLER OCUPACIÓ 
PEDRA I NATURA SERRA TRAMUNTANA 

SERVEI OCUPACIÓ ILLES 
BALEARS 

370552,96 

Departament de 
Medi Ambient 

28/09/12 DEVOLUCIÓ 
INGRESSOS 

DEVOLUCIÓ INGRÉS RESERVA REFUGIS G.A.C. 17,6 

Departament de 
Medi Ambient 

26/09/12 ALTRES DEVOLUCIÓ GARANTIA CONRACTE 
SUBMINISTRAMENT VEHICLES 

INCA CENTRO AUTO, S.A. 2276,72 

Departament de 
Medi Ambient 

21/09/12 ALTRES APROVACIÓ PROJECTE REHABILITACIÓ CASA 
TAFONA CAN BOI 

? 261438,34 

Departament de 
Medi Ambient 

26/09/12 ALTRES ACCEPTACIÓ PROPOSTA RESOLUCIÓ 
CONCESSIÓ DIRECTA SUBVENCIÓ OBRA 
RESTAURACIÓ CASES NEU GALILEU 

GOVERN IILES BALEARS 49300 

Departament de 
Medi Ambient 

05/09/12 ALTRES CREACIÓ VEDAT CAÇA INTENSIU LAS 
BARRACAS NORTE 

FROZA, S.L.  

Departament de 
Medi Ambient 

05/09/12 ALTRES CANVI TITULAR VEDAT PM-11117 M.T.G  

Departament de 
Medi Ambient 

05/09/12 ALTRES AMPLIACIÓ VEDAT PM-10071 JAIME BIBILONI, S.A.  

Departament de 
Medi Ambient 

05/09/12 ALTRES CANVI TITULAR VEDAT PM-11915 C.A.V.R.  

Departament de 
Medi Ambient 

05/09/12 ALTRES CANVI TITULAR VEDAT PM-11916 C.A.V.R.  

Departament de 
Medi Ambient 

05/09/12 ALTRES ANVI TITULAR VEDAT PM-10789 A I G.T.R.  

Departament de 
Medi Ambient 

05/09/12 ALTRES CANVI TITULAR VEDAT PM-11630 A.E.F.  

Departament de 
Medi Ambient 

05/09/12 ALTRES BAIXA REFUGI CAÇA SON CANALS Mª.S.M.F.  

Departament de 
Medi Ambient 

05/09/12 ALTRES CANVI TITULAR VEDAT PM-11009 J.S.C.  

Departament de 
Medi Ambient 

05/09/12 ALTRES SEGREGACIÓ VEDAT PM-11092 F.B.C.  
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Departament de 
Medi Ambient 

05/09/12 ALTRES SEGREGACIÓ VEDAT PM-11169 F.B.C.  

Departament de 
Medi Ambient 

05/09/12 ALTRES SEGREGACIÓ VEDAT PM-12041 Mª.C.P.  

Departament de 
Medi Ambient 

05/09/12 ALTRES SEGREGACIÓ VEDAT PM-11450 J.B.N.  

Departament de 
Medi Ambient 

05/09/12 ALTRES CANVI TITULAR VEDAT PM-11138 M.A.R.V.  

Departament de 
Medi Ambient 

05/09/12 ALTRES CANVI TITULAR VEDAT PM-10499 A.J.G.P.  

Departament de 
Medi Ambient 

13/09/12 ALTRES SEGREGACIÓ VEDAT PM-11362 J.J.LL.F.  

Departament de 
Medi Ambient 

05/09/12 ALTRES AMPLIACIÓ REFUGI FAUNA FINCA CAN 
VAQUETA 

J.B.N.  

Departament de 
Medi Ambient 

19/09/12 ALTRES RESOLUCIÓ EXPEDIENT CZ0035/12 PER 
RECONEIXEMENT DE RESPONSABILITAT I 
PAGAMENT ANTICIPAT SANCIÓ 

B.F.G. 60 

Departament de 
Medi Ambient 

05/09/12 ALTRES RESOLUCIÓ EXPEDIENT CZ0014/12 PER 
RECONEIXEMENT RESPONSABILITAT I 
PAGAMENT ANTICICIPAT SANCÓ 

F.C.S. 60 

Departament de 
Medi Ambient 

18/09/12 ALTRES APROVACIÓ PTC VEDAT PM-10483 S'HOSPITALET NOU  

Departament de 
Medi Ambient 

18/09/12 ALTRES APROVACIÓ PTC VEDAT PM-11406 K.E.  

Departament de 
Medi Ambient 

06/09/12 ALTRES ARXIU DENUNCIA EXPEDIENT CZ0069/12 B.B.N.  

Departament de 
Medi Ambient 

10/09/12 ALTRES NO INCOACIÓ EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0088/11 

J.P.G.  

Departament de 
Medi Ambient 

10/09/12 ALTRES NO INCOACIÓ EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0087/11 

J.P.G.  

Departament de 
Medi Ambient 

14/09/12 ALTRES NO INCOACIÓ EXPEDEINT SANCIONADOR 
CZ0079/12 

J.J.R.M.  

Departament de 
Medi Ambient 

19/09/12 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0245/11 J.E.D.D. 161 

Departament de 
Medi Ambient 

19/09/12 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0222/11 V.G. 101 

Departament de 
Medi Ambient 

19/09/12 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0073/12 E.D.R.  

Departament de 
Medi Ambient 

05/09/12 ALTRES RESOLUCIÓ EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0223/11 

J.G.S. 469,02 

Departament de 
Medi Ambient 

10/09/12 ALTRES RESOLUCIÓ EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0158/10 

M.S.G.  

Departament de 
Medi Ambient 

10/09/12 ALTRES RESOLUCIÓ EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0249/11 

M.P.M. 87,03 

Departament de 
Medi Ambient 

10/09/12 ALTRES RESOLUCIÓ EXPEDEINET SANCIONADOR 
CZ0125/11 

C.F.D.  

Departament de 
Medi Ambient 

10/09/12 ALTRES RESOLUCIÓ EXPEDEINET SANCIONADOR 
CZ0021/12 

A.P.M.  

Departament de 
Medi Ambient 

10/09/12 ALTRES RESOLUCIÓ EXPEDEINET SANCIONADOR 
CZ0139/11 

M.M.B. 60 
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Departament de 
Medi Ambient 

10/09/12 ALTRES RESOLUCIÓ EXPEDEINET SANCIONADOR 
CZ0239/11 

M.C.d.l.R. 451 

Departament de 
Medi Ambient 

10/09/12 ALTRES RESOLUCIÓ EXPEDEINET SANCIONADOR 
CZ0200/11 

J.A.S.R. 980,02 

Departament de 
Medi Ambient 

10/09/12 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0104/11 S.O.S. 451 

Departament de 
Medi Ambient 

10/09/12 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0214/11 J.M.B.V. 161 

Departament de 
Medi Ambient 

14/09/12 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0107/11 S.C. LLUCMAJOR  

Departament de 
Medi Ambient 

14/09/12 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0109/11 J.Mª.M.C. 303 

Departament de 
Medi Ambient 

24/07/12 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVAR RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS A LA RELACIÓ Q/2012/1040 
RELATIVES AL SUBMINISTRAMENT BENS O 
SERVEIS REFUGI PONT ROMÀ 

AJUNTAMENT POLLENÇA 315,15 

Departament de 
Medi Ambient 

08/08/12 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVAR RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS RELACIÓ Q/2012/1090 
RELATIS SUBMINISTRAMENT BÉNS O 
SERVEIS REFUGI MULETA 

RELACIÓ Q/2012/1090 5234,33 

Departament de 
Medi Ambient 

08/08/12 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVAR RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS RELACIÓ Q/2012/1154 
RELATIS SUBMINISTRAMENT BÉNS O 
SERVEIS ACT. PROT. MEDI AMBIENT 

RELACIÓ Q/2012/1154 2003,6 

Departament de 
Medi Ambient 

04/09/12 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVAR RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS RELACIÓ Q/2012/1150 
RELATIS SUBMINISTRAMENT BÉNS O 
SERVEIS PROGRAMA ORGANS GOVERN 

RELACIÓ Q/2012/1150 2019,82 

Departament de 
Medi Ambient 

14/09/12 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVAR RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS RELACIÓ Q/2012/1192 
RELATIS SUBMINISTRAMENT BÉNS O 
SERVEIS REFUGI MULETA 

RELACIÓ Q/2012/1192 1806,92 

Departament de 
Medi Ambient 

14/09/12 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVAR RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS RELACIÓ Q/2012/1195 
RELATIS SUBMINISTRAMENT BÉNS O 
SERVEIS REFUGI CAN BOI 

RELACIÓ Q/2012/1195 2363,39 

Departament de 
Medi Ambient 

14/09/12 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVAR RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS RELACIÓ Q/2012/1200 
RELATIS SUBMINISTRAMENT BÉNS O 
SERVEIS REFUGI SON AMER 

RELACIÓ Q/2012/1200 4398,68 

Departament de 
Medi Ambient 

14/09/12 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVAR RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS RELACIÓ Q/2012/1201 
RELATIS SUBMINISTRAMENT BÉNS O 
SERVEIS REFUGI SON AMER 

REPSOL BUTANO, S.A. 4144,05 

Departament de 
Medi Ambient 

14/09/12 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVAR RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS RELACIÓ Q/2012/1202 
RELATIS SUBMINISTRAMENT BÉNS O 
SERVEIS REFUGI PONT ROMÀ 

EMSER 2002, S.L.U. 327,68 

Departament de 
Medi Ambient 

14/09/12 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVAR RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS RELACIÓ Q/2012/1197 
RELATIS SUBMINISTRAMENT BÉNS O 
SERVEIS REFUGI TOSSALS VERDS 

RELAICÓ Q/2012/1197 1741,08 

Departament de 
Medi Ambient 

14/09/12 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVAR RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS RELACIÓ Q/2012/1193 
RELATIS SUBMINISTRAMENT BÉNS O 
SERVEIS REFUGI MULETA 

ELECTRICA SOLLERENSE, 
S.A. 

1079,31 

Departament de 
Medi Ambient 

14/09/12 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVAR RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS RELACIÓ Q/2012/1194 
RELATIS SUBMINISTRAMENT BÉNS O 
SERVEIS REFUGI MULETA 

REPSOL BUTANO, S.A. 1990,7 
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Departament de 
Medi Ambient 

14/09/12 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVAR RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS RELACIÓ Q/2012/1198 
RELATIS SUBMINISTRAMENT BÉNS O 
SERVEIS REFUGI TOSSALS VERDS 

REPSOL BUTANO, S.A. 215,56 

Departament de 
Medi Ambient 

14/09/12 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVAR RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS RELACIÓ Q/2012/1196 
RELATIS SUBMINISTRAMENT BÉNS O 
SERVEIS REFUGI CAN BOI 

REPSOL BUTANO, S.A. 411,05 

Departament de 
Medi Ambient 

14/09/12 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVAR RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS RELACIÓ Q/2012/1201 
RELATIS SUBMINISTRAMENT BÉNS O 
SERVEIS REFUGI SON AMER 

REPSOL BUTANO, S.A. 36,46 

Departament de 
Medi Ambient 

14/09/12 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVAR RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS RELACIÓ Q/2012/1195 
RELATIS SUBMINISTRAMENT BÉNS O 
SERVEIS REFUGI CAN BOI 

RELAICÓ Q/2012/1195 2140,76 

Departament de 
Medi Ambient 

08/08/12 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

RECTIFICAR RESOLUCIÓ COMPTES 
DESPESES 

RELACIÓ Q/2012/797 3140,04 

Departament de 
Medi Ambient 

22/08/12 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES SOCIEDAD ESTATAL DE 
CORREOS Y 
TELÉGRAFOS, S.A. 

396,88 

Departament de 
Medi Ambient 

07/09/12 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES COMPAÑÍA 
CONCESIONARIA DEL 
TÚNEL DE SÓLLER, S,A, 

1012,8 

Departament de 
Medi Ambient 

03/09/12 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES AMADIP ESMENT 
FUNDACIÓN 

1635,48 

Departament de 
Medi Ambient 

03/09/12 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES RELACIÓ Q/2012/1145 1327,12 

Departament de 
Medi Ambient 

03/09/12 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES AGÈNCIA TRIBUTÀRIA 
ILLES BALEARS 

262,34 

Departament de 
Medi Ambient 

04/09/12 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES RELACIÓ Q/2012/1156 1707,41 

Departament de 
Medi Ambient 

25/09/12 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES GRABADOS NAYBOR, S.A. 456,19 

Departament de 
Medi Ambient 

25/09/12 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES RELACIÓ Q/2012/1261 773,55 

Departament de 
Medi Ambient 

04/09/12 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES RELACIÓ Q/2012/1153 2015,21 

Departament de 
Medi Ambient 

04/09/12 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES RELACIÓ Q/2012/1157 1386,73 

Departament de 
Medi Ambient 

05/09/12 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES RELACIÓ Q/2012/1161 6528,32 

Departament de 
Medi Ambient 

05/09/12 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES RELACIÓ Q/2012/1163 1881,5 

Departament de 
Medi Ambient 

05/09/12 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES RELACIÓ Q/2012/1160 2065,67 

Departament de 
Medi Ambient 

18/09/12 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES SOCIEDAD ESTATAL DE 
CORREOS Y 
TELÉGRAFOS, S.A. 

1062,65 
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Departament de 
Medi Ambient 

30/07/12 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ COMPTABLE 
J/2012/130 

2806,71 

Departament de 
Medi Ambient 

31/08/12 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ COMPTABLE 
J/2012/145 

148,69 

Departament de 
Medi Ambient 

23/07/12 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ COMPTABLE 
J/2012/121 

103,35 

Departament de 
Medi Ambient 

25/09/12 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ COMPTABLE 
J/2012/156 

983,46 

Departament de 
Medi Ambient 

24/09/12 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ COMPTABLE 
J/2012/124 

47,34 

Departament de 
Medi Ambient 

07/09/12 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ COMPTABLE 
J/2012/149 

58,06 

Departament de 
Medi Ambient 

05/09/12 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ COMPTABLE 
J/2012/147 

349,2 

Departament de 
Medi Ambient 

13/09/12 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELAICÓ COMPTABLE 
J/2012/150 

250 

Departament de 
Presidència 

11/07/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

FACTURA REFERENT A LA RECEPCIÓ 
NOTÍCIES DE L'AGENCIA EFE PER INTERNET 
MESOS DE MAIG I JUNY DE 2012 

AGENCIA EFE SA 
 
 
 

1868,53 

Departament de 
Presidència 

11/07/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

FACTURES REFERENTS A LA RECEPCIÓ DE 
LES NOTÍCIES DE L'AGENCIA EUROPA PRESS 
PER INTERNET, MESOS DE MAIG I JUNY DE 
2012 

AGENCIA EUROPA PRESS 
DELEGACIONES, SA 

1717,2 

Departament de 
Presidència 

11/07/12 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ DE FACTURES ADO NÚM. 
Q/2012/986 

DIVERSOS SEGONS 
RELACIÓ ADJUNTA 
 
 
 

199,09 

Departament de 
Presidència 

03/09/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

FACTURES DEPESES CONTRACTE 
PUBLICITAT A CÀRREC DE LA PARTIDA 
00.92500.22602 GABINET DE PREMSA 

DI 7 SL Y MEDIA 
PLANNING GROUP SA, 
UTE 

1091,84 

Departament de 
Presidència 

03/09/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

FACTURES DEPESES CONTRACTE 
PUBLICITAT A CÀRREC DE LA PARTIDA 
00.33620.22602 SERVEIS DE PATRIMONI 
HISTÒRIC 

DI 7 SL Y MEDIA 
PLANNING GROUP SA, 
UTE 
 

9613,54 

Departament de 
Presidència 

03/09/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

FACTURES DEPESES CONTRACTE 
PUBLICITAT A CÀRREC DE LA PARTIDA 
00.33128.22602 CULTURA I PATRIMONI 
 

DI 7 SL Y MEDIA 
PLANNING GROUP SA, 
UTE 
 

2360 
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Departament de 
Presidència 

03/09/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

FACTURES DEPESES CONTRACTE 
PUBLICITAT A CÀRREC DE LA PARTIDA 
00.15140.22602 SERVEIS TRANSF. TERRITORI 

DI 7 SL Y MEDIA 
PLANNING GROUP SA, 
UTE 
 

3447,96 

Departament de 
Presidència 

03/09/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

FACTURES DEPESES CONTRACTE 
PUBLICITAT A CÀRREC DE LA PARTIDA 
00.15110.22602 URBANISME  

DI 7 SL Y MEDIA 
PLANNING GROUP SA, 
UTE 

2077,7 

Departament de 
Presidència 

26/09/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

FACTURES REFERENTS A LA RECEPCIÓ DE 
NOTÍCIES PER INTERNET DE L'AGENCIA 
EUROPA PRESS, MESOS DE  JULIOL I AGOST 

EUROPA PRESS 
DELEGACIONES, SA 

1717,2 

Departament de 
Presidència 

26/09/12 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ DE FACTURES ADO NÚM. 
Q/2012/1274 

DIVERSOS SEGONS 
RELACIÓ ADJUNTA 

2295,19 

Departament 
Urbanisme i 
Territori 

11/09/12 ADJUDICACIÓ 
EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ 

EXP 14/2012  CLAU 12-02.0-PC ENLLAÇ MA-13 
CAMÍ CABANA 

UTE ( ACSA, S.A., FERRER 
PONS HNOS, S.A. (UTE SA 
CABANA) 

 

Departament 
Urbanisme i 
Territori 

11/09/12 ANUL·LACIÓ 
RESOLUCIÓ 

EXP 14/2012 CLAU 12-02.0-PC RESOLUCIÓ DE 
DATA 7 DE SETEMBRE DE 2012 

SENSE ESPECIFICAR  

Departament 
Urbanisme i 
Territori 

13/09/12 EXPROPIACIÓ EXP CM-9 ADD17 MILLORA DEL TRAÇAT CAMÍ 
PM-V 601-5  (ARA MA-6015) 

SRA A M M C 98 

Departament 
Urbanisme i 
Territori 

13/09/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP CM-31 , ADD 25  FINCA 5 DE L'OBRA 
CONVERSIÓ MA-15 A CRTA DOBLE CALÇADA 
TRAM CAMÍ SA SÍQUIA-MONTUÏRI. TM PALMA 

SRA C C H 454,79 

Departament 
Urbanisme i 
Territori 

13/09/12 EXPROPIACIÓ EXP CM-58 ADD 50 FINQUES 33,115,116,117 I 
118. 
VARIANT SON SERVERA MA-4040 I MA-4026  
TM SON SERVERA 

SR M S LL I ALTRES  

Departament 
Urbanisme i 
Territori 

14/09/12 ARXIU EXPEDIENT RP 15/2012  SR F N B  

Departament 
Urbanisme i 
Territori 

13/09/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 2648/2012 CRTA MA-19 PQ 23,200 I MA-
6020  
PQ 0,000 

AJUNTAMENT 
LLUCMAJOR 

 

Departament 
Urbanisme i 
Territori 

14/09/12 EXPROPIACIÓ EXP CM-9 ADD 16 FINCA 8.1 MILLORA TRAÇAT 
LLUCMAJOR-S'ESTANYOL TM LLUCMAJOR 

SRA F C B 18,64 

Departament 
Urbanisme i 
Territori 

14/09/12 EXPROPIACIÓ EXP CM-32 ADD 15 FINCA 54  CONVERSIO MA-
15 EN CRTA DOBLE CALÇADA TM MANACOR  

SR G C G 1049,41 

Departament 
Urbanisme i 
Territori 

14/09/12 EXPROPIACIÓ EXP CM-57 ADD 15  FINCA 83 I 84  MILLORA 
TRAM CAMÍ DE CONIES TM MANACOR 

SRA M P N  I ALTRES 14905,07 

Departament 
Urbanisme i 
Territori 

14/09/12 EXPROPIACIÓ EXP CM-58 ADD 52 FINCA 54  VARIANT SON 
SERVERA  ENTRE LA MA-4040 I MA-4026  
TM SON SERVERA 

SRA M G S 881 

Departament 
Urbanisme i 
Territori 

06/09/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 2607/2012 PERMÍS OBRA CRTA MA-3321 
POL 28 PAR 29 TM MANACOR 

SR B A N  
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Departament 
Urbanisme i 
Territori 

07/09/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 1984/2012 PERMÍS OBRA CRTA MA-3401 
PQ 1,700 TM SANTA MARGALIDA 

SRA M A F  

Departament 
Urbanisme i 
Territori 

10/09/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 2455/2012B PERMÍS OBRA CRTA MA-4032 
PQ 1,450 TM SON SERVERA 

GRIMALT MOREY 
ENGINYERS, S.L.  
REPRES SR C S A 

 

Departament 
Urbanisme i 
Territori 

13/09/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 2414/2012 PERMÍS D'OBRA A LA ACRTA 
MA-5111 PQ 0,800 TM MANACOR 

SR S S T REPRES. SRA U 
B M 

 

Departament 
Urbanisme i 
Territori 

13/09/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 2619/2012 PERMÍS D'OBRA A LA CRTA. 
MA-1031 POL 7 PAR 476 I 488 TM ANDRATX 

VILLA ROSAURA, S.L.  

Departament 
Urbanisme i 
Territori 

13/09/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 2631/2012 PERMÍS OBRA CRTA MA-1 
CRTA DEL PORT, 22 POL 22 PAR 97 TM 
ANDRATX 

WHITE INVESTMENT, S.L.  

Departament 
Urbanisme i 
Territori 

17/09/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 2565/2012 PERMÍS OBRA CRTA MA-20 
ESTADI BALEAR, TM PALMA 

SR A T R ENDESA 
DISTRIBUCIÓN 
ELÉCTRICA, S.L.U. 

 

Departament 
Urbanisme i 
Territori 

17/09/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 2567/2012 PERMÍS D'OBRA CRTA MA-3018 
SOTERRAMENT LÍNEA TM PALMA 

SR A T R ENDESA 
DISTRIBUCIÓN 
ELÉCTRICA, S.L.U. 

 

Departament 
Urbanisme i 
Territori 

17/09/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 2603/2012 PERMÍS D'OBRA CRTA MA-13A 
POL 3 PAR 121 TM BINISSALEM 

SRA M R G  

Departament 
Urbanisme i 
Territori 

17/09/12 AUTORITZACIÓ 
ASSISTÈNCIA 
CURSOS 

EXP 2560/2012 PERMÍS D'OBRA CRTA MA-13 
POL 2 PAR 5 TM BINISSALEM 

SRA F B S  

Departament 
Urbanisme i 
Territori 

17/09/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 2618/2012 PERMÍS D'OBRA CRTA MA-13 
POL 4 PAR 33 I 31 TM CONSELL 

SR X M G  

Departament 
Urbanisme i 
Territori 

03/09/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 36/10 ABONAMENT TRETZENA CERTIF. 
SENYALITZACIÓ CARRETERES ZONA SUD 
2011-2014 

VIABAL MANTENIMENT I 
CONSERVACIÓ, S.A. 

149699,87 

Departament 
Urbanisme i 
Territori 

03/09/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 37/10 TRETZENA CERTIF. MANTENIMENT 
CARRETERES ZONA NORD 2011-2014 

VIABAL MANTENIMENT I 
CONSERVACIÓ, S.A. 

42436,47 

Departament 
Urbanisme i 
Territori 

04/09/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 53/10 ABONAMENT CINQUENQA CERTIF. 
ENLLAÇ MA-20 AMB MA-15 PER LA MA-3018 

MELCHOR MASCARÓ, S.A. 521013,8 

Departament 
Urbanisme i 
Territori 

05/09/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 17/09 ABONAMENT TRENTA-SEGONA 
CERTIF. CONSERVACIÓ CARRETERES ZONA 
5  

CONSTRUCCIÓNES I 
PAVIMENTACIONES 
SIQUIER, S.A. 

61292,4 

Departament 
Urbanisme i 
Territori 

06/09/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 16/09 ABONAMENT TRENTA-UNENA 
CERTIF. CONSERVACIÓ CARRETERES ZONA 
4 

OBRAS Y 
PAVIMENTACIONES MAN, 
S.A. 

45055,82 
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Departament 
Urbanisme i 
Territori 

06/09/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 14/09 ABONAMENT TRENTA-DOSENA 
CERTIF. CONSERVACIÓ CARRETERES ZONA 
2 

CONSTRUCCIONES LLULL 
SASTRE, S.A. 

60282,96 

Departament 
Urbanisme i 
Territori 

06/09/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 15/09 ABONAMENT TRENTA-DOSENA 
CERTIF. CONSERVACIÓ CARRETERES ZONA 
3 

CONSTRUCCIONES LLULL 
SASTRE, S.A. 

63443,77 

Departament 
Urbanisme i 
Territori 

07/09/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 16/09 ABONAMENT TRENTA-DOSENA 
CERTIF. CONSERVACIÓ CARRETERES ZONA 
4 

OBRAS Y 
PAVIMENTACIONES MAN, 
S.A. 

43188,77 

Departament 
Urbanisme i 
Territori 

07/09/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 26/11 ABONAMENT TERCERA CERTIF. 
MANTENIMENT SISTEMAS SEGURETAT 
TÚNELS SON VIC I SA MOLA  

UTE (IMESAPI, S.A.-ROIG 
OBRES, SERVEIS I 
MEDIAMBIENT, S.A. 

18125 

Departament 
Urbanisme i 
Territori 

07/09/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 26/11 ABONAMENT QUARTA CERTIF. 
MANTENIMENT SISTEMES SEGURETAT I 
VIGILÀNCIA TÚNELS SON VIC I SA MOLA 

UTE (IMESAPI, S.A.- ROIG 
OBRES, SERVEIS I 
MEDIAMBIENT, S.A. 

20248,48 

Departament 
Urbanisme i 
Territori 

10/09/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 20/09 ABONAMENT TRENTA-DOSENA 
CERTIF. CONSERVACIÓ CARRETERES ZONA 
8 

MELCHOR MASCARÓ, S.A. 67972,76 

Departament 
Urbanisme i 
Territori 

17/09/12 ARXIU EXPEDIENT RP 58/2011  SR J R C 4614,57 

Departament 
Urbanisme i 
Territori 

17/09/12 ARXIU EXPEDIENT RP 22/2012  SR F D S C REPRES. SR G 
C O  

 

Departament 
Urbanisme i 
Territori 

17/09/12 DESESTIMAR 
RECURS 

RP 23/2011  SR J S M 937,83 

Departament 
Urbanisme i 
Territori 

14/09/12 INADMISSIÓ 
SOL·LICITUD O 
RECURS 

RP 20/2012  SRA L N B 299,13 

Departament 
Urbanisme i 
Territori 

17/09/12 INADMISSIÓ 
SOL·LICITUD O 
RECURS 

RP 17/2010  SRA M A  B REPRES. SR J 
B A  

43750,14 

Departament 
Urbanisme i 
Territori 

14/09/12 IMPOSAR 
OBLIGACIÓ ABONAR 
DANYS 

DA-48/11 DANYS PRODUÏTS A LA 
INFRAESTRUCTURA VIÀRIA 

SR J T A  13671,64 

Departament 
Urbanisme i 
Territori 

18/09/12 IMPOSAR 
OBLIGACIÓ ABONAR 
DANYS 

DA-03/2012 DANYS PRODUÏTS A LA 
INFRAESTRUCTURA VIÀRIA 

SR A S 401,11 

Departament 
Urbanisme i 
Territori 

18/09/12 IMPOSAR 
OBLIGACIÓ ABONAR 
DANYS 

DA-60/11 DANYS PRODUÏTS A LA 
INFRAESTRUCTURA VIÀRIA 

SR A A C H 719,48 

Departament 
Urbanisme i 
Territori 

07/09/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES REF NÚM 
79/45300/2012072800 

SENSE ESPECIFICAR 1484,08 
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Departament 
Urbanisme i 
Territori 

07/09/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES REF NÚM 
79/45300/20120719 

SENSE ESPECIFICAR 1358,63 

Departament 
Urbanisme i 
Territori 

10/09/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

FACTURA V7070197 RELACIÓ 
79/45300/2012081900 

RICOH ESPAÑA, S.L.U. 230,95 

Departament 
Urbanisme i 
Territori 

10/09/12 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

FACTURA 12/1/3/000823 REF 
79/45300/20122012081800 

GERMANS BINIMELIS, S.L. 107,59 

Departament 
Urbanisme i 
Territori 

18/09/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 2647/2012 PERMÍS D'OBRA A LA  MA-13, 
MA-3440, MA-2130,MA-2131 TM MARRATXÍ, 
INCA, SELVA, SA POBLA. 

AJUNTAMENT DE SELVA  

Departament 
Urbanisme i 
Territori 

18/09/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

PERMÍS D'OBRA A LA CRTA MA-15 PQ 20,9 TM 
ALGAIDA 

CIETE, SA INGENIEROS 
REPRES. CAMPSA 
ESTACIONESDE 
SERVICIOS, S.A. 

 

Departament 
Urbanisme i 
Territori 

18/09/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 2436/2012 PERM,ÍS OBRA CRTA MA-6014 
POL 17 PAR 69 TM CAMPOS 

SRA F S A   

Departament 
Urbanisme i 
Territori 

18/09/12 DESESTIMAR 
RECURS 

RP 32/2011 ACCIDENT MA-13 10/09/10 SR P S G 1370,72 

Departament 
Urbanisme i 
Territori 

19/09/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 2652/2012 PERMÍS D'OBRA  A LA CRTA 
MA-19, MA-13 TM PALMA 

AJUNTAMENT DE PALMA  

Departament 
Urbanisme i 
Territori 

19/09/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 2550/2012 PERMÍS D'OBRA A LA CRTA 
MA-19 POL 9 PAR 858 TM SANTANYÍ 

SR S O B  

Departament 
Urbanisme i 
Territori 

19/09/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 2551/2012 PERMÍS D'OBRA A LA ACRTA 
MA-4016 PQ 0,86 POL 22 PAR 389 TM 
FELANITX 

SR B B M  

Departament 
Urbanisme i 
Territori 

19/09/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 2599/2012 PERMÍS D'OBRA A LA CRTA 
MA-2110 PQ 2,300 TM LLOSETA 

SR P P B  

Departament 
Urbanisme i 
Territori 

19/09/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 2669/2012 PERMÍS D'OBRA A LA CRTA 
MA-5110  POL 12 PAR 229 TM FELANITX 

SR A C P S  

Departament 
Urbanisme i 
Territori 

19/09/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 2675/2012 PERMÍS D'OBRA A LA CRTA 
MA-13  TM MARRATXÍ I INCA 

AJUNTAMENT D'INCA  

Departament 
Urbanisme i 
Territori 

19/09/12 IMPOSAR 
OBLIGACIÓ ABONAR 
DANYS 

DA-22/2012 VEHICLE MARCA IVECO INICIATIVAS I 
DISTRIBUCIONES MARCE, 
S.L. 

 

Departament 
Urbanisme i 
Territori 

05/09/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 19/09 FRA. BAL/A/12/08/0002 ELSAMEX, S.A. 285881,86 

Departament 
Urbanisme i 
Territori 

05/09/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 13/09 TRENTA-DOSENA CERTIF PROECT. 
CONSERVACÓ XARXA  CARRETERES ZONA 
NÚM 1 

CONTRATISTAS 
MALLORQUINES 
ASOCIADOS, S.A. 

90515,18 
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Departament 
Urbanisme i 
Territori 

13/09/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 32/10 QUINZENA CERTIF. CONSERVACIÓ 
XARXA CARRETERES EIX PONENT-LLEVANT 

U.T.E. PONENT-LLEVANT 465219,81 

Departament 
Urbanisme i 
Territori 

13/09/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 33/10 QUINZENA CERT. CONSERVACIÓ 
INTEGRAL  MA-14 I TRAM MA.13A EIX 
CENTRAL 2011-2014 

U.T.E. CONSERVACIÓ 
INTEGRAL MA-13 

140826,96 

Departament 
Urbanisme i 
Territori 

14/09/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 36/10 CATORZENA CERTIF. 
MANTENIMENT SENYALITZACIÓ HORIZONTAL 
ZONA SUD 2011-2014 

VIABAL MANTENIMENT I 
CONSERVACIÓ, S.A. 

3869,59 

Departament 
Urbanisme i 
Territori 

14/09/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 37/10CATORZENA CERTIF 
MANTENIMENTSENYALITZACIÓ HORIZONTAL 
ZONA NORD2011-2014 

VIABAL MANTENIMENT I 
CONSERVACIÓ, S.A. 

44968,94 

Departament 
Urbanisme i 
Territori 

21/09/12 DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP CM-49 ADD 23 FINCA 157.1, 
CANCEL·LACIÓ DIPÒSIT CORRESPONENT 
INTERESSOS"REFORMA INTEGRAL MA-3020 
DE STA MARIA A SENCELLES" 

ESTACIÓN SERVICIO SON 
VENTURA, S.A. 

5,57 

Departament 
Urbanisme i 
Territori 

21/09/12 DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP CM-49 ADD 23 FINCA 157.1, 
CANCEL·LACIÓ DIPÒSIT CORRESPONENT 
PREU JUST"REFORMA INTEGRAL MA-3020 DE 
STA MARIA A SENCELLES" 

ESTACIÓN DE SERVICIO 
SON VENTURA, S.A. 

24 

Departament 
Urbanisme i 
Territori 

24/09/12 EXPROPIACIÓ EXP CM-57 ADD. 18 FINCA 91 "MILLORA TRAM 
MA-3322 I LA MA-3323 APROVACIÓ PREU 
JUST . TM MANACOR 

SRA M F R I ALTRES 11779,25 

Departament 
Urbanisme i 
Territori 

26/09/12 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

ABONAMENT SERVEI GUARDIES 
EMERGÈNCIES PERÍODE 2/7-29/7 2012 

SR A M A I ALTRES 8828,75 

Departament 
Urbanisme i 
Territori 

26/09/12 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

ABONAMENT SERVEI GUARDIES 
EMERGÈNCIES PERÍODE 4/6-2/7 2012 

SR A C M 9181,9 

Departament 
Urbanisme i 
Territori 

26/09/12 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

HORES EXTRAORDINÀRIES MES MULIOL 
PERSONAL PROPI I INTEGRAT 

SR A C M  

Departament 
Urbanisme i 
Territori 

26/09/12 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

MES JULIOL 2012 PERSONAL LPROPI I 
INTEGRAT 

SR G M J  

Departament 
Urbanisme i 
Territori 

26/09/12 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

MES DE JUNY 2012 SR A C M  

Departament 
Urbanisme i 
Territori 

26/09/12 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

DIETES MANUTENCIO MES DE JULIOL SERVEI 
EXPLOTACIÓ I CONSERVACIÓ 

SR A A J I ALTRES  

Departament 
Urbanisme i 
Territori 

26/09/12 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

DIETES MANUTENCIÓ MES JUNY 2012 SERVEI 
EXPLOTACIÓ I CONSERVACIÓ 

SR A A J I ALTRES  

Departament 
Urbanisme i 
Territori 

27/09/12 ABONAMENT 
CURSOS 

INCLUSIÓ NÒMINA DESPESES PER 
JORNADES SOBRE "INGENIERÍA EN ROCAS 
BLANDAS" SERVEI PLANIF I SUPERVISIÓ 

SR J M R G  

Departament 
Urbanisme i 
Territori 

28/09/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

PAGAMENT FACTURES NÚM 05/05-2012 I 
06/06 -2012. AGÈNCIA DE 
DESENVOLUPAMENT LOCAL DE 
L'AJUNTAMENT DE PALMA (PALMAACTIVA) 

AJUNTAMENT DE PALMA 
(PALMAACTIVA) 
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Departament 
Urbanisme i 
Territori 

23/07/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 12M01355M, FRA 0412038378, 
CONTRACTE MENOR ASSISTÈNCIA TÈCNICA 
IMPACTE CARRETERES MA-2200 MA-2460, 
MA-3470, MA-3011, MA-15 I MA-19 

APPLUS 19650,68 

Departament 
Urbanisme i 
Territori 

31/08/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 16/2011  MF1, FRA. NÚM 12.013, 
COORDINACIÓ SEGURETAT I SALUT. 

AZIMUT, S.L. 5034,67 

Departament 
Urbanisme i 
Territori 

28/08/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 11M03290  MF1, FRA. BAL/A/12/08/0001 
SEGONA I DARRERA FACTURA CONTRACTE 
MENOR, IMPACTE AMBIENTAL PROJECTE 
D'ACCÈS A LLOSETA 

ATENEA, S.A. 8259,82 

Departament 
Urbanisme i 
Territori 

05/09/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 12M01655 1ª FRA.  NÚM 001/12, 
CONTRACTE MENOR, ASSISTÈNCIA TÈCNICA 
TÚNEL SON VIC 

RATIO&ENGINE, S.L. 9262,5 

Departament 
Urbanisme i 
Territori 

21/09/12 INICIAR EXPEDIENT EXP 18/2012 CLAU 12-18.0-ML"ASSISTÈNCIA 
TÈCNICAD REDACCIÓ PROJECTE TRAÇAT 
MILLORA ENLLAÇ S'ARENAL-LLUCMAJOR, MA-
6020 AMB MA-6014" 

SENSE ESPECIFICAR  

Departament 
Urbanisme i 
Territori 

20/09/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 2682/2012 PERMÍS OBRA CRTA MA-1, 
PANCARTES ICAN TRIATHLON. TM CALVIÀ 

AJUNTAMENT CALVIÀ  

Departament 
Urbanisme i 
Territori 

18/09/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 2569/2012 PERMÍS OBRA CRTA MA-15 
POL 24, PAR 406 PQ 23,200. TM ALGAIDA 

SR J A S  

Departament 
Urbanisme i 
Territori 

01/10/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 2501/2012 PERMÍS OBRA CRTA MA-3440. 
TM LLUBÍ 

ENDESA DISTRIBUCIÓN 
ELÉCTRICA, SLU 

 

Departament 
Urbanisme i 
Territori 

31/08/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 11M00190 CONTRACTE MENOR 
ASSISTÈNCIA TÈCNICA SE SEGURETAT I 
SALUT ENLLAÇ A LA CRTA DE SÓLLER  (MA-
11) I VIA CINTURA (MA-20) 

CIMAR INGENIERIA , S.L. 2800 

Departament 
Urbanisme i 
Territori 

10/09/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 35/10 SETZENA CERTIF SERVEI 
MANTENIMENT ENLLUMENAT PÚBLIC ZONA 
B.  2011/2014 

ELECTROHIDRAULICA 
MANACOR, S.A. 

13627,1 

Departament 
Urbanisme i 
Territori 

11/09/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 1/09 ABONAMENT TRENTA-VUITENA 
CERTIF. CONTRACTE SUBMINISTRAMENT 
D'ARRENDAMENT VEHICLES 2009-2013 

SA NOSTRA RENTING, 
S.A. 

 

Departament 
Urbanisme i 
Territori 

11/09/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 34/10 ABONAMENT SETZENA CERTIF 
"SERVEI MANTENIMENT INSTAL·LACIONS 
D'ENLLUMENAT ZONA A". 2011-2014 

ROIG OBRES, SERVEIS I 
MEDIAMBIENT, S.A. 

 

Departament 
Urbanisme i 
Territori 

31/08/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 12M00655 FRA. 0295915861 DARRERA 
FACTURA CONTRACTE ESTUDI 
ALTERNATIVES NOU ACCÈS SUD DE SON 
FERRIOL MA-15 MA-30 

SGS TECNOS, S.A. 19942 

Departament 
Urbanisme i 
Territori 

28/09/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 53/10 FRA. P 1209004, SISENA CERTIF. 
PROJECTE ENLLAÇ DE LA MA-20 AMB MA-15 
PER MA-3018 

MELCHOR MASCARÓ,S.A.  

Departament 
Urbanisme i 
Territori 

02/10/12 EXPROPIACIÓ EXP CM-32 APROVAR PREU JUST FINCA 91-A 
pROJECTE DE CONVERSIÓ MA-15 CRTA 
DOBLE CALÇADA. TM PETRA 

SR G R B 22264,53 
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Departament 
Urbanisme i 
Territori 

04/10/12 APROVAR 
EXPEDIENT 
CONTRACTACIÓ 

EXP 17/2012 APROVACIÓ PLECS EXP. 
CONTRACTACIÓ OBRES BARRERA DE 
SEGURETAT , CRTA MA-6014 PK 16.450 A PK 
17.640 TM LLUCMAJOR 

SENSE ESPECIFICAR  

Departament 
Urbanisme i 
Territori 

05/09/12 EXPROPIACIÓ EXECUCIÓ SENTENCIA 384 FOMCA 25 T. M. 
SELVA 

SR J M R R, I, M A B B  

Departament 
Urbanisme i 
Territori 

03/10/12 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

RESOLUCIÓ DE DATA 29/08/12 RELACIÓ 
FACTURES REF 79/45300/2012071800 

RELACIÓ ADJUNTA 766,48 

Departament 
Urbanisme i 
Territori 

03/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

CONVENIVPROMOCIÓ SOCIOLABORAL 
"VORAVIES" 

AJUNTAMENT PALMA 
(PALMACTIVA) 

31026,64 

Departament 
Urbanisme i 
Territori 

03/10/12 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

RESOLUCIÓ DE DATA 24/08/12 RELACIÓ 
FACTURES REF 79/45300/2012080400 

RELACIÓ ADJUNTA 270,92 

Departament 
Urbanisme i 
Territori 

04/10/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 2727/2012 PERMÍS D'OBRA A LA CRTA 
MA-1 PONT PALMA NOVA I MA19 PONT COLL 
DEN REBASSA TM CALVIÀ I PALMA 

AJUNTAMENT CALVIÀ  

Departament 
Urbanisme i 
Territori 

04/10/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 2730/2012 PERMÍS D'OBRA  PANCARTES 
"FIRA D'OPORTUNITATS" A LA CRTA MA-19 TM 
PALMA 

AJUNTAMENT SES 
SALINES 

 

Departament 
Urbanisme i 
Territori 

08/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 01/04 RETRIBUCIÓ VARIABLE TER 
TRIMESTRE DE 2012, DESDOBLAMENT CRTA 
MA-15 FACTURA A-12-CB734510-000003 

CARRETERA PALMA-
MANACOR  
CONCESSIONÀRIA DEL 
CONSELL DE MALLORCA , 
S.A. 

 

Departament 
Urbanisme i 
Territori 

05/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 4/2012 INCREMENT DESPESA 
SUBMINISTRAMENT 2 CAMIONS LLEUGERS 
DEGUT A L'AUGMENT DE L'IVA 

MECANICA BALEAR, S.A. 1674 

Departament 
Urbanisme i 
Territori 

05/10/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 2694/2012 PERMÍS D'OBRA A LA CRTA 
MA-13 TM BÚGER 

AJUNTAMENT BÚGER  

Departament 
Urbanisme i 
Territori 

05/10/12 ALTRES ATRIBUCIÓ DE LA FUNCÍÓ DE COMPULSA DE 
DOCUMENTS AL CAP DE SECCIÓ DE 
CONTRACTACIÓ D'OBRES PÚBLIQUES I 
URBANISME 

SR P J R A  

Departament 
Urbanisme i 
Territori 

08/10/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 2604/2012 PERMÍS D'OBRA MA-6012 CAMÍ 
SON FANGOS, 211 TM PALMA 

SR J J X M  

Departament 
Urbanisme i 
Territori 

24/08/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 36/10 DOTZENA CERTIF MANTENIMENT 
SENAYLITZACIÓ HORIZONTAL CRTES. ZONA 
SUD 2011-2014 

VIABAL MANTENIMENT I 
CONSERVACIÓ, S.A. 

0 

Departament 
Urbanisme i 
Territori 

02/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 51/10 MF1 SISENA CERTIF. ENLLAÇ MA-
13AMB CAMÍ DE SA CABANA 

UTE (ACSA OBRAS E 
INFRAESTRUCTURAS, 
S.A., FERRER PONS 
HERMANOS, S.A.) 

58510,28 
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Departament 
Urbanisme i 
Territori 

24/09/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES REF NÚM 
79/45300/2012081300 

RELACIÓ ADJUNTA 1000 

Departament 
Urbanisme i 
Territori 

24/09/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES REF NÚM 
79/45300/2012081200 

RELACIÓ ADJUNTA 5965,47 

Departament 
Urbanisme i 
Territori 

24/09/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

FRA. NÚM. CR 45010 RELACIONADA AMB REF. 
NÚM 79/45300/2012082000 

ELECTRICA PUIGCERCOS, 
S.A. 

103,47 

Departament 
Urbanisme i 
Territori 

24/09/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

FACTURA NÚM 12117 RELACIONADA 
79/45300/2012080500 

MEDISAT 
ELECTROMEDICINA, S.L. 

476,25 

Departament 
Urbanisme i 
Territori 

24/09/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES REF NÚM 
79/45300/2012080600 

RELACIÓ ADJUNTA 244,2 

Departament 
Urbanisme i 
Territori 

24/09/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

¿RELACIÓ DE FACTURES REF 
79/45300/20120817 

RELACIÓ ADJUNTA 29,16 

Departament 
Urbanisme i 
Territori 

24/09/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES REF NÚM 
79/45300/20120713 

RELACIÓ ADJUNTA 490,15 

Departament 
Urbanisme i 
Territori 

24/09/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES REF NÚM 
79/45300/2012082300 

RELACIÓ ADJUNTA 635,64 

Departament 
Urbanisme i 
Territori 

27/09/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

FRA. NÚM 60-12TD-000570  TELEFONICA SOC. OP. DE 
SERV. DE TEL. EN 
ESPAÑA, S.A. 

1586,72 

Departament 
Urbanisme i 
Territori 

27/09/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES REF NÚM 
79/45300/2012082500 

RELACIÓ ADJUNTA 5190,34 

Departament 
Urbanisme i 
Territori 

03/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES REF NÚM 
79/45300/2012090300 

PLANISI, S.A. 165,31 

Departament 
Urbanisme i 
Territori 

03/10/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES REF NÚM 
79/45300/2012090200 

PLANISI, S.A. 54,07 

Departament 
Urbanisme i 
Territori 

10/10/12 EXPROPIACIÓ EXP C-78 ADD. 16 PREU JUST FINCA 3 
"RONDA DE SA POBLA FASE I" TM SA POBLA 

SRA A S R 553699,19 

Departament 
Urbanisme i 
Territori 

10/10/12 EXPROPIACIÓ EXP CM-31 ADD. 47 FINCA 36 OBRA 
"PROJECTE DE CONVERSIÓ MA-15 A DOBLE 
CALÇADA" 

SR B M V 12274,71 

Òrgans de 
Govern de 
Vicepresidència 
de Cultura, 
Patrimoni i 
Esports 

23/08/12 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DEL 
CONTRACTE MENOR PER DUR A TERME LA 
CONSOLIDACIÓ DE LES BASES DE DADES DE 
LA XARXA DE MUSEUS I ELABORACIÓ DE LA 
WEB 

ZETCOM 
INFORMATIKDIENSTLUNG
S AG 

15369,5 
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Òrgans de 
Govern de 
Vicepresidència 
de Cultura, 
Patrimoni i 
Esports 

31/08/12 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DEL 
CONTRACTE MENOR PER DUR A TERME 
L'EDICIÓ DE 1000 EXEMPLARS DEL LLIBRE 
"100 ANYS DEL DESCOBRIMENT DE SON 
PERETÓ" 

VARIS 9116,77 

Òrgans de 
Govern de 
Vicepresidència 
de Cultura, 
Patrimoni i 
Esports 

03/09/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RO FRA. 408 DE DATA 31/07/2012, SERVEI DE 
MANTENIMENT DE JARDINERIA 
POLIESPORTIU SANT FERRAN 2012, 
PRESSUPOST 2012 

BC 1139 

Òrgans de 
Govern de 
Vicepresidència 
de Cultura, 
Patrimoni i 
Esports 

03/09/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RO FRA. 007/2012 DE DATA 31/07/2012, PEL 
FUNCIONAMENT I DESENVOLUPAMENT DE 
NOVES APLICACIONS DEL WEB 
www.esportbasemallorca.net, PRESSUPOST 
2012 

ETP 1416 

Òrgans de 
Govern de 
Vicepresidència 
de Cultura, 
Patrimoni i 
Esports 

03/09/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RO I PROPOSTA D'ORDRE DE PAGAMENT 
PER LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER ACORD 
DEL PLE EN SESSIÓ DE DIA 10 DE MAIG DE 
2012, PEL PERÍODE ENTRE 31/10/2011 I EL 
30/10/2012 

FEDERACIÓ BALEAR DE 
LLUITA OLÍMPICA 

6500 

Òrgans de 
Govern de 
Vicepresidència 
de Cultura, 
Patrimoni i 
Esports 

04/09/12 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

CONCESSIÓ DE L'APORTACIÓ ANUAL, 
ECONÒMICA I ORDINÀRIA, CORRESPONENT 
A L'ANY 2012 

FUNDACIÓ ÀREA DE 
CREACIÓ ACÚSTICA (ACA) 

70000 

Òrgans de 
Govern de 
Vicepresidència 
de Cultura, 
Patrimoni i 
Esports 

05/09/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DISPOSICIÓ I RO FRA. 10312 DE DATA 
13/08/2012, DESPESES DEL SERVEI DE 
CULTURA, EXERCICI 2012 

JHP 463,74 

Òrgans de 
Govern de 
Vicepresidència 
de Cultura, 
Patrimoni i 
Esports 

05/09/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RO DESPESES DEL SERVEI DE 
CULTURA/CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS, 
CORRESPONENTS A L'EXERCICI 2012 

MÚSICS DE GIRONA, 
SCCL 

860 

Òrgans de 
Govern de 
Vicepresidència 
de Cultura, 
Patrimoni i 
Esports 

05/09/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2012/1146, FRA. 0142012 DE DATA 
01/08/2012, DESPESES DE BIBLIOTEQUES, 
ARXIUS I MUSEUS, EXERCICI 2012 

COOL SHOT, SL 295 
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Òrgans de 
Govern de 
Vicepresidència 
de Cultura, 
Patrimoni i 
Esports 

05/09/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2012/1158, FRA. 6 DE DATA 21/08/2012, 
DESPESES DEL SERVEI DE CULTURA, 
EXERCICI 2012 

ASSOCIACIÓ CULTURAL 
ÒRBITA 

1600 

Òrgans de 
Govern de 
Vicepresidència 
de Cultura, 
Patrimoni i 
Esports 

06/09/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RO FRA. E/100 DE DATA 20/08/2012, PER 
L'ESTUDI DE VIABILITAT DEL POLIESPORTIU 
SANT FERRAN, PRESSUPOST 2012 

SEPROSPORT 20945 

Òrgans de 
Govern de 
Vicepresidència 
de Cultura, 
Patrimoni i 
Esports 

06/09/12 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

QUILOMETRATGE MES JUNY 2012 GGN 133,76 

Òrgans de 
Govern de 
Vicepresidència 
de Cultura, 
Patrimoni i 
Esports 

06/09/12 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

QUILOMETRATGE MES JULIOL 2012 GGN 111,91 

Òrgans de 
Govern de 
Vicepresidència 
de Cultura, 
Patrimoni i 
Esports 

06/09/12 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

QUILOMETRATGE MES JULIOL 2012 JTRM 158,49 

Òrgans de 
Govern de 
Vicepresidència 
de Cultura, 
Patrimoni i 
Esports 

06/09/12 CONCESSIÓ 
SUBVENCIÓ AD 

CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS DE LA 
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS EN 
ESPÈCIE DEL CIRCUIT DE MÚSICA JOVE 2012 

AJUNTAMENTS I 
ENTITATS ASSOCIATIVES 
O ORGANITZADES SENSE 
ÀNIM DE LUCRE 

 

Òrgans de 
Govern de 
Vicepresidència 
de Cultura, 
Patrimoni i 
Esports 

07/09/12 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA 
J/2012/140 

VARIS 4840,29 

Òrgans de 
Govern de 
Vicepresidència 
de Cultura, 
Patrimoni i 
Esports 

07/09/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2012/1114, FACTURES RELATIVES A 
DESPESES DE BIBLIOTEQUES, ARXIUS I 
MUSEUS, EXERCICI 2012 

VARIS 665,8 
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Òrgans de 
Govern de 
Vicepresidència 
de Cultura, 
Patrimoni i 
Esports 

07/09/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2012/1125, FACTURES RELATIVES A 
DESPESES DEL SERVEI DE PATRIMONI 
HISTÒRIC 

VARIS 194,75 

Òrgans de 
Govern de 
Vicepresidència 
de Cultura, 
Patrimoni i 
Esports 

07/09/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2012/1115, FACTURES RELATIVES A 
DESPESES DE BIBLIOTEQUES, ARXIUS I 
MUSEUS, EXERCICI 2012 

VARIS 264,02 

Òrgans de 
Govern de 
Vicepresidència 
de Cultura, 
Patrimoni i 
Esports 

07/09/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2012/1107, FACTURES RELATIVES A 
DESPESES DE L'EDIFICI KREKOVIC, EXERCICI 
2012 

VARIS 377,04 

Òrgans de 
Govern de 
Vicepresidència 
de Cultura, 
Patrimoni i 
Esports 

07/09/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2012/1124, FACTURES RELATIVES A 
DESPESES DEL SERVEI DE PATRIMONI 
HISTÒRIC, EXERCICI 2012 

VARIS 433,68 

Òrgans de 
Govern de 
Vicepresidència 
de Cultura, 
Patrimoni i 
Esports 

11/09/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2012/1171, FACTURES RELATIVES A 
DESPESES DELS SERVEIS ADMINISTRATIUS 
DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS, 
EXERCICI 2012 

VARIS 2275,91 

Òrgans de 
Govern de 
Vicepresidència 
de Cultura, 
Patrimoni i 
Esports 

14/09/12 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

QUILOMETRATGE MES JULIOL 2012 MANG 13,93 

Òrgans de 
Govern de 
Vicepresidència 
de Cultura, 
Patrimoni i 
Esports 

14/09/12 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

QUILOMETRATGE MES JULIOL 2012 NBA 115,27 

Òrgans de 
Govern de 
Vicepresidència 
de Cultura, 
Patrimoni i 
Esports 

14/09/12 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

QUILOMETRATGE MES JULIOL 2012 MRJ 74,44 
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Òrgans de 
Govern de 
Vicepresidència 
de Cultura, 
Patrimoni i 
Esports 

14/09/12 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

QUILOMETRATGE MES AGOST 2012 JTRM 167,62 

Òrgans de 
Govern de 
Vicepresidència 
de Cultura, 
Patrimoni i 
Esports 

14/09/12 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

QUILOMETRATGE MES JULIOL 2012 RLR 55,71 

Òrgans de 
Govern de 
Vicepresidència 
de Cultura, 
Patrimoni i 
Esports 

14/09/12 AUTORITZACIÓ 
OBRES PATRIMONI 
HISTÒRIC 

AUTORITZACIÓ D'URGÈNCIA PER A LA 
REALITZACIÓ DE FEINES DE REDUCCIÓ DE 
LA COBERTA VEGETAL EN EL POBLAT 
TALAIÒTIC DE FILICOMÍS-ES CASTELLOT A LA 
FINCA DEL MATEIX NOM, A LLOSETA 

VARIS  

Òrgans de 
Govern de 
Vicepresidència 
de Cultura, 
Patrimoni i 
Esports 

14/09/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2012/1191, FRA. 282 DE DATA 
22/08/2012, FACTURES RELATIVES A 
DESPESES DEL SERVEI DE CULTURA, 
EXERCICI 2012 

SATIE PRODUCCIONES 
AUDIOVISUALES, SL 

1354,05 

Òrgans de 
Govern de 
Vicepresidència 
de Cultura, 
Patrimoni i 
Esports 

14/09/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2012/1189, FACTURES RELATIVES A 
DESPESES DEL SERVEI DE CULTURA, 
EXERCICI 2012 

VARIS 2206,38 

Òrgans de 
Govern de 
Vicepresidència 
de Cultura, 
Patrimoni i 
Esports 

14/09/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DISPOSICIÓ I RO FACTURES RELATIVES A 
DESPESES DEL SERVEI DE CULTURA, 
EXERCICI 2012 

ARB/ART RAPID 2389,5 

Òrgans de 
Govern de 
Vicepresidència 
de Cultura, 
Patrimoni i 
Esports 

14/09/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DISPOSICIÓ I RO, FACTURES RELATIVES A 
DESPESES DEL SERVEI DE BIBLIOTEQUES, 
ARXIUS I MUSEUS, EXERCICI 2012 

MALLORCA SO, SA 150 

Òrgans de 
Govern de 
Vicepresidència 
de Cultura, 
Patrimoni i 
Esports 

14/09/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2012/1190, FACTURES RELATIVES A 
DESPESES DE LA SECCIÓ DE JOVENTUT, 
EXERCICI 2012 

VARIS 2851,54 
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Òrgans de 
Govern de 
Vicepresidència 
de Cultura, 
Patrimoni i 
Esports 

31/07/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RO FRA. 1201038 DE DATA 31/07/2012, 
DESPESES DEL CONTRACTE MENOR DE 
SUBMINISTRAMENT DE PRODUCTES I 
MATERIALS ESPECÍFICS DE LA PISCINA I 
DESCALCIFICADOR DEL POLIESPORTIU SANT 
FERRAN, PRESSUPOST 2012 

DETERGENTES 
BRUGUERA SL 

953,07 

Òrgans de 
Govern de 
Vicepresidència 
de Cultura, 
Patrimoni i 
Esports 

25/07/12 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RO FRA. 05 DE DATA 05/09/2012, DESPESES 
ABRIL 2012, DEL CONTRACTE DEL SERVEIS 
MÈDICS PER A LA COBERTURA DELS 
CENTRES PERIFÈRICS I ESPECIALITATS DE 
MEDICINA ESPORTIVA, PRESSUPOST 2012 

ABEME 8198,31 

 

 


