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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DEL CONSELL DE 
MALLORCA  

Identificació de la sessió  

Núm.:11/2010 
Caràcter: ordinària  
Data: 29 juliol de 2010 
Horari: 10.15 a 13.05 
Lloc: sala de plens  

Assistents: 

Francesca Lluch Armengol Socias, presidenta 
Pedro Álvarez Chillida (PP) 
Rafael Àngel  Bosch Sans (PP) 
Margarita Cabrer Gonzalez (PP) 
Juan Flaquer Riutort (PP)  
Jaume Font Barceló (PP)  
Maria José Frau Marí (PP)  
Carmen Garzón Pelegrín (PP)   
Bartomeu Martínez Oliver (PP)   
Clara del Moral Torres (PP)    
Antonia Maria Perelló Jorquera (PP) 
Andreu Prohens Vicens (PP)  
Maria Rosa Puig Oliver (PP)   
Damian Ripoll Gálvez (PP)   
Ana Maria Rodríguez Arbona (PP)  
Fernando Rubio Aguiló (PP) 
Catalina Sureda Fons (PP) 
Antoni Alemany Cladera (PSOE) 
Cosme Bonet Bonet (PSOE)  
Silvia Cano Juan (PSOE)   
Maria Luisa Dubón Pretus (PSOE)   
Antònia Riera Riutort (PSOE) 
Cristina Moreno Mulet (PSOE)   
Antoni Nadal Urrea (PSOE) 
Josefina Ramis Rigo (PSOE)   
Miquel Ramon Matas (PSOE)  
Maria Pilar Sansó Fuster (PSOE) 
Joan Lladó Binimelis (Bloc per Mallorca) 
Joana Lluïsa Mascaró Melià (Bloc per Mallorca)  
Miquel Rosselló del Rosal (Bloc per Mallorca) 
Miquel Àngel Grimalt Vert (UM)   
Antoni Pascual Ribot (UM) 
Maria Vanrell Nicolau (UM) 



 2

També hi assistiren els Hbles. Srs. consellers executius: Jaume Garau Salas, Joan Font 
Massot, Isabel Maria Oliver Sagreras i Maria Magdalena Tugores Bautista. 

Secretari general: Sr. Jeroni Miquel Mas Rigo. 
Interventora en funcions: Sra. Brígida Llinas Ferrer. 

El Sr. Rosselló (Bloc per Mallorca) surt en el punt 10è i s’incorpora en el punt 11è. La 
Sra. Mascaró (Bloc per Mallorca) surt en el punt 11è i torna en el punt 12è. La Sra. 
Del Moral (PP) surt en el punt 21è i torna en el punt 22è. El Sr. Bonet (PSOE) surt en 
el punt 22è i torna en el punt 23è. En el punt 22è surt la Sra. Cabrer (PP) que torna en 
el punt 24è. En el punt 23è surten el Sr. Lladó (Bloc per Mallorca) i els senyors i 
senyores Puig, Frau, Garzón, Martínez, Font, Álvarez, Rodríguez i Flaquer, consellers 
del PP, que tornen en el punt 24è, tret de la Sra. Puig (PP) que torna en el punt 25è. 
En el punt 25è surt el Sr. Rubio (PP) que torna a la interpel·lació. En el punt 26è 
surten les senyores del Moral, Garzón i Perelló, del PP, que tornen durant la 
interpel·lació. A la interpel·lació surt el Sr. Flaquer (PP) que ja no torna. En el segon 
punt del despatx extraordinari surt la Sra. Del Moral (PP) que torna en el torn de precs 
i preguntes. 

Ordre del dia: 

PRESIDÈNCIA 

1. PRESA DE POSSESSIÓ CONSELLERA ELECTA. 

2. LECTURA I APROVACIÓ ACTA ANTERIOR (1-7-10). 

3. DECLARACIONS INSTITUCIONALS. 

4. DECRETS I RESOLUCIONS A DONAR COMPTE. 

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

b) DELEGACIÓ DE LES FUNCIONS DE REPRESENTACIÓ DEL CONSELL 
INSULAR DE MALLORCA AL CONSORCI D'INFORMÀTICA LOCAL DE 
MALLORCA. 

c) DELEGACIÓ DE LA REPRESENTACIÓ EN EL CONSELL 
D'ADMINISTRACIÓ DE L'AUTORITAT PORTUÀRIA. 

5. DECRETS A RATIFICAR. 

a) NOMENAMENT REPRESENTANT DE CONSELL DE MALLORCA A LA 
JUNTA GENERAL D'ACCIONISTES DE L'INSTITUT DE BIOLOGIA 
ANIMAL DE BALEARS, S.A ( IBABSA). 

b) NOMENAMENT REPRESENTANTS DEL CONSELL DE MALLORCA A 
LA FUNDACIÓ CASTELL D'ALARÓ. 

c) DESIGNACIÓ DE REPRESENTANT PEL GRUP DE TREBALL I 
COMISSIÓ SECTORIAL DEL CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE 
COMUNITATS AUTÒNOMES EN MATÈRIA DE RECONEIXEMENT 
RECÍPROC DE LLICÈNCIES DE CAÇA I PESCA. 
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d) DESIGNACIÓ DE REPRESENTANT DEL CONSELL INSULAR DE 
MALLORCA A L'AUTORITAT DE GESTIÓ DEL PARC NATURAL DE 
LLEVANT. 

e) DESIGNACIÓ REPRESENTANTS DEL CONSELL INSULAR DE 
MALLORCA A LA JUNTA RECTORA DEL PARC NATURAL DE 
LLEVANT 

6. MODIFICACIÓ DELS PUNTS 40 I 42 DE L'ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA 
DE DIA 3 DE JUNY DE 2010. 

DEPARTAMENT D’HISENDA, OBRES PÚBLIQUES I INNOVACIÓ 

7. EXPEDIENT NÚMERO 22 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS DEL 
PRESSUPOST PROPI DE LA CORPORACIÓ DE L'EXERCICI 2010. 

8. RATIFICACIÓ DEL DECRET DE LA PRESIDENTA DE DIA 12 DE JULIOL 
DE 2010 REFERIT A LA SUBVENCIÓ GENERAL DE COOPERACIÓ 
ECONÒMICA LOCAL (ORDRE MINISTERIAL TER/1005/2010). 

DEPARTAMENT DE TERRITORI 

09. DENEGACIÓ DE L’APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DE 
LES NN.SS DE PLANEJAMENT MUNICIPAL DE LLUBÍ RELATIVA LA 
REQUALIFICACIÓ D’UNA ZONA D’EQUIPAMENT DOCENT I ESPAIS 
LLIURES PÚBLICS, DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT DE 
LLUBÍ. 

10. APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DEL PGOU DE CALVIÀ 
RELATIVA A L’ADAPTACIÓ A LA QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA 
D’HABITATGES DE PROTECCIÓ PÚBLICA, A LA COSTA DE LA CALMA. 

11. APROVACIÓ DE LA MEMÒRIA D'ACTIVITATS DE L'ANY 2009, DE 
L'AGÈNCIA DE PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA I 
TERRITORIAL DE MALLORCA. 

12. APROVACIÓ DEL CONVENI DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES DEL 
MUNICIPI DE MONTUIRI EN EL CONSELL DE MALLORCA QUE LES 
EXERCIRÀ MITJANÇANT L'AGÈNCIA DE PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT 
URBANÍSTICA I TERRITORIAL DE MALLORCA. 

13. CORRECCIÓ D'ERRADA MATERIAL DETECTADA A L'ACORD DEL PLE 
DEL CONSELL DE MALLORCA RELATIU A L'APROVACIÓ INICIAL DE LA 
MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚMERO 2 DEL PLA TERRITORIAL INSULAR DE 
MALLORCA. 

DEPARTAMENT DE CULTURA I PATRIMONI 

14. PROPOSTA D’ACORD DE DECLARACIÓ DE BÉ D’INTERÈS CULTURAL, 
AMB LA CATEGORIA DE CONJUNT HISTÒRIC, A FAVOR DE BINIARAIX, 
TERME MUNICIPAL DE SÓLLER. 

15. PROPOSTA DE CANVI DE DENOMINACIÓ DE LA FUNDACIÓ ILLES 
BALEARS PER A LA MÚSICA I DE MODIFICACIÓ DE L'ARTICULAT DELS 
SEUS ESTATUTS. 

16. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC DE 
SUBVENCIONS DEL CONSELL DE MALLORCA PER A L'ANY 2010 DEL 
DEPARTAMENT DE CULTURA I PATRIMONI. 
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17. PROPOSTA D’ACORD DE RATIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ ADOPTADA 
EL 14/07/2010 PEL CONSELLER EXECUTIU DEL DEPARTAMENT DE 
CULTURA I PATRIMONI SOBRE L’APROVACIÓ DEL CONVENI 
PLURIANUAL (2011-2012) DE COL·LABORACIÓ, SIGNAT EL 8/07/2010, 
ENTRE LES TRES ADMINISTRACIONS INTEGRANTS DEL CONSORCI DE 
LA CIUTAT ROMANA DE POL·LÈNTIA: EL GOVERN DE LES ILLES 
BALEARS, EL CONSELL INSULAR DE MALLORCA I L’AJUNTAMENT 
D'ALCÚDIA PER DUR A TERME LES OBRES DE REHABILITACIÓ DEL 
CASAL DE CAN DOMENEC (SEU SOCIAL DEL CONSORCI) DEL TERME 
MUNICIPAL D'ALCÚDIA 

18. PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT 
EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS DEL DEPARTAMENT DE CULTURA I 
PATRIMONI. 

DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL 

19. APROVACIÓ I ADHESIÓ AL CONVENI PER A LA CREACIÓ DEL 
CONSORCI DE RECURSOS SOCIOSANITARIS I ASSISTENCIALS DE LES 
ILLES BALEARS I APROVACIÓ DELS SEUS ESTATUTS. 

DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT 

20. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC DE 
SUBVENCIONS DEL CONSELL DE MALLORCA PER A L'ANY 2010 DEL 
DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT. 

DEPARTAMENT D'ESPORTS, JOVENTUT I IGUALTAT 

21. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL REGLAMENT DE 
REGULACIÓ DE L’ÚS DE LLENGUATGE NO SEXISTA DINS L’ÀMBIT DE 
COMPETÈNCIA DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA. 

MOCIONS 

22. MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS DEL PARTIT POPULAR REFERIDA 
A L'INCOMPLIMENT DE L'ACORD DEL PLE DE TREBALLAR AMB 
L'OBJECTIU D'ACONSEGUIR UNA SOLUCIÓ DEFINITIVA PEL 
TRACTAMENT DELS FEMS, DELS FANGS I DELS ENDERROCS. 

23. MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS DEL PARTIT POPULAR REFERIDA 
A ENDERROCS DE CAN GANXO, A CALA TUENT (ESCORCA). 

24. MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS DEL PARTIT POPULAR REFERIDA 
A TRANSPARÈNCIA EN ELS PROCESOS SELECTIUS DE PERSONAL DEL 
CONSELL DE MALLORCA. 

25. MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS D'UNIÓ MALLORQUINA REFERIDA 
A INCOACIÓ DELS PROCEDIMENT PER A LA DECLARACIÓ DE BÉ 
D'INTERÈS CULTURAL DEL CONJUNT HISTÒRIC DE SINEU. 

26. MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS SOCIALISTES DE MALLORCA 
REFERIDA A MODIFICACIÓ DE L'ARTICLE 14.2 DEL REIAL DECRET-LLEI 
8/2010, DE 20 DE MAIG, PEL QUE S'ADOPTEN MESURES 
EXTRAORDINÀRIES PER A LA REDUCCIÓ DEL DÈFICIT PÚBLIC. 
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INTERPEL·LACIONS 

27. INTERPEL.LACIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS DEL PARTIT POPULAR 
REFERIDA A GRAU D'EXECUCIÓ DE LES OBRES DEL CONVENI DE 
CARRETERES SUBSCRIT AMB EL MINISTERI DE FOMENT. 

DESPATX EXTRAORDINARI 

PRECS I PREGUNTES 

28. PREGUNTA QUE FORMULA L'HBLE.SRA. CATALINA SUREDA FONS A 
L'HBLE.SR. JOAN FONT MASSOT ( DESACORD EN LA MAJORIA DE 
TEATRES DE MALLORCA). 

29. PREGUNTA QUE FORMULA L'HBLE.SRA. CATALINA SUREDA FONS A 
L'HBLE.SR. JOAN FONT MASSOT ( CIRCUIT D'ARTS ESCÈNIQUES DE 
MALLORCA 2010). 

30. PREGUNTA QUE FORMULA L'HBLE.SRA. AINA RODRÍGUEZ ARBONA A 
L'HBLE.SR. MIQUEL ROSSELLÓ DEL ROSAL ( GUÀRDIES DE REFORÇ DE 
BOMBERS). 

31. PREGUNTA QUE FORMULA L'HBLE.SRA. AINA RODRÍGUEZ ARBONA A 
L'HBLE.SR. MIQUEL ROSSELLÓ DEL ROSAL (VEHICLES I EPIS DEL COS  
DE BOMBERS DE MALLORCA). 

Desenvolupament de la sessió i acords 

PUNT 1. PRESA DE POSSESSIÓ CONSELLERA ELECTA. 

La Sra. RIERA (PSOE) pren possessió del seu càrrec com a consellera. 

La Sra. Riera promet el càrrec, amb la següent intervenció: 

“Promet, per la meva consciència i el meu honor, complir fidelment les obligacions 
del càrrec de conseller del Consell Insular de Mallorca amb lleialtat al Rei i servar i 
fer servar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat, així com l’Estatut 
d’Autonomia de les Illes Balears”. 

La PRESIDENTA li dóna la benvinguda a la institució.  

PUNT 2. LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA REUNIÓ 
ANTERIOR. 

S’aprova per unanimitat. 

PUNT 3. DECLARACIONS INSTITUCIONALS. 

1ª DECLARACIÓ SOBRE ELS OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT DEL 
MIL·LENI 

“De 20 al 22 de setembre de 2010, se celebrarà a Nova York la reunió d’alt nivell de l’Assemblea 
General de les Nacions Unides sobre els objectius de desenvolupament del mil·leni (ODM). 
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Tot i reconeixent que els objectius constitueixen la iniciativa global més destacada fins ara contra la 
pobresa, no és menys cert que les metes dels objectius no reflecteixen per complet la promesa de la 
Declaració del Mil·leni en la qual es basen. 

A l’esmentat text, 189 estats resolgueren respectar i defensar plenament la Declaració Universal de 
Drets Humans i lluitar per una exhaustiva protecció i promoció dels drets civil, polítics, econòmics, 
socials i culturals per a totes les persones. 

Amnistia Internacional ha sol·licitat al govern espanyol que, en el marc de la Unió Europea, promogui 
una posició comuna que reconegui el vincle existent entre les vulneracions de drets humans i 
l’empobriment. L’organització, a través de la seva nova campanya, recorda que les violacions de drets 
humans poden crear, augmentar o mantenir la pobresa i, a la vegada, viure a la pobresa també pot fer 
que les persones tenguin més possibilitats de patir violacions de drets humans. 

Conscients de la importància que ha adquirit la cooperació descentralitzada i el crucial paper que tenen 
les polítiques de desenvolupament dels municipis i, en virtut del compromís adoptat pel Consell de 
Mallorca en defensa dels drets humans, es proposa l’adopció de l’acord següent: 

- Promoure, en el marc de la Unió Europea, una posició comuna que reconegui el vincle existent entre 
les vulneracions de drets humans i l’empobriment. 

- Promoure que la posició comuna de la Unió Europea inclogui la necessitat de garantir la coherència 
de les iniciatives orientades a l’assoliment dels objectius amb els drets humans, incloent-hi 
referències a la necessitat de garantir la no discriminació, la igualtat de gènere, la participació i la 
rendició de comptes. 

- Traslladar, en el marc de la cimera sobre objectius de setembre de 2010, al govern espanyol la 
necessitat d’impulsar i donar suport a l’Assemblea General, en el document final de la cimera 
mundial de la reunió plenària d’alt nivell els criteris següents: 

o Reafirmar el text acordat en el document final de la cimera mundial de 2005 i declari que ‘la 
igualtat entre els gèneres i la promoció i la protecció del gaudi ple per totes les persones i de tots 
els pobles de cada un dels drets humans i les llibertats fonamentals són essencials per promoure 
l’assoliment dels objectius del mil·leni’. 

o Demanar un compromís a emprendre accions específiques per garantir la coherència de les 
iniciatives orientades a l’assoliment dels objectius amb els drets humans, incloent-hi referències 
a la necessitat de no discriminació, igualtat de gènere, participació i rendició de comptes. 

o Establir processos d’avaluació a nivell nacional per emprendre un ‘examen ampli dels resultats 
satisfactoris, les millors pràctiques i l’experiència adquirida, els obstacles i les llacunes, els 
desafiaments i les oportunitats, amb vista a formular estratègies d’acció concretes’, en consulta 
amb totes les parts interessades i tenint en compte les normes de drets humans.” 

2ª DECLARACIÓ SOBRE EL RCD MALLORCA 

“El RCD Mallorca, després d’una brillant temporada 2009-2010, assolí per mèrits propis la seva 
classificació per a l’Europa League amb la transcendència econòmica, social i esportiva que això 
suposa. 

Darrere d’aquesta meritòria classificació hi ha la il·lusió de tot un poble i un territori per veure el seu 
nom i els seus esportistes passejant per Europa amb orgull com a premi a una temporada històrica. 

El Consell de Mallorca, per tant, vol deixar constància del dret assolit pel RCD Mallorca de disputar la 
propera Europa League i, per unanimitat, pren el present acord de sol·licitar a la UEFA que, sense 
dilació, revisi la seva decisió i permeti al Mallorca defensar, als terrenys de joc, allò que va guanyar 
competint amb lleialtat i honestedat la passada temporada”. 

PUNT 4. DECRETS I RESOLUCIONS A DONAR COMPTE. 
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A) RELACIÓ DECRETS I RESOLUCIONS ADOPTATS DES DE LA 
DARRERA SESSIÓ PLENÀRIA: 

DECRETS DE 
PRESIDÈNCIA      
DEPARTAMENT DATA 

DECRET 
TEMA COMENTARI DESTINATARI IMPORT 

BENESTAR 
SOCIAL 

10/06/10 DESIGNACIÓ REPRESENTANTS DEL CIM EN EL 
CONSELL INFÀNCIA I FAMILIA DE 
LES ILLES BALEARS 

ANTONIO JOSE 
MUÑOZ RICO 

  

CONTRACTACIÓ 25/06/10 APROVAR INCREMENT DE PERCENTATGES DE 
LA DESPESA PERMESA AL RDLEG. 
2/2004 RELATIVA EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ PEL 
SUBMINISTRAMENT DE 
PROGRAMARI OFIMÀTIC PEL 
CONSELL DE MALLORCA 

    

CONTRACTACIÓ 25/06/10 APROVAR INCREMENT DE PERCENTATGES DE 
LA DESPESA PERMESA AL RDLEG. 
2/2004 RELATIVA EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ PEL 
SUBMINISTRAMENT DE LLIBRES, 
ENREGISTRAMENT SONORS I 
AUDIOVISUALS I PUBLICACIONS 
PERIÒDIQUES XARXA 
BIBLIOTEQUES 

    

COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

11/06/10 INCLOURE 
NÓMINA 

MES DE JUNY 2010 DIETES PER 
ASSISTÈNCIA AL PLE I 
QUILOMETRATGE 

CONSELLERS 
RELACIONATS 

  

COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

09/06/10 DESESTIMAR RECURS ALÇADA PROCEDIMENT 
SELECTIU DE DUES PLACES DE 
MOSSO OFICIS 

JM.M.R   

COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

03/06/10 HABILITACIÓ  APROVACIÓ SIGNATURA CONVENI 
DE COL.LABORACIÓ AMB LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA SOBRE 
AGENDA ESCOLAR DEL MEDI 
AMBIENT I EL DESENVOLUPAMENT 

CONSELLER EX. DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

  

COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

21/06/10 DESESTIAMR  RECURS ALÇADA DINTRE DEL 
PROCEDIMENT DE CONSTITUCIÓ 
BORSA TECNIC GRAU MITJA 
INFORMÀTICA 

R.P.M   

COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

25/06/10 HABILITACIÓ APROVACIÓ SIGNATURA CONVENI 
AMB COL.LEGI DE SECRETARIS, 
INTERVENTORS I TRESORERS, ANY 
2010 RELATIU ASSUMPTES DEL SEU 
DEPARTAMENT 

CONSELLER 
EXECUTIU DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL I INTERIOR 

  

COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

28/06/10 APLICACIÓ  PRECEPTES BÀSICS DEL REIAL 
DECRET-LLEI 8/2010 DE 20 DE MAIG, 
PEL QUAL ADOPTEN MESURES 
EXTRAORDINÀRIES PER A LA 
REDUCCIÓ DEL DÈFICIT PÚBLIC 

    

COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

30/06/10 AUTORITZAR COMPATIBILITAT  ACTIVITATS 
PÚBLIQUES 

JUAN MARIA RIUS 
GIBERT 

  

COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

30/06/10 DESESTIMAR COMPATIBILITAT  ACTIVITATS 
PÚBLIQUES 

SEBASTIÀ ROIG 
AGUILÓ 

  

COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

30/06/10 ESTIMAR COMPATIBILITAT  ACTIVITATS 
PÚBLIQUES 

WILLIAM FLORES 
FELIPE 

  

COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

01/07/10 TENIR PER 
DESISTIDA 

RECURS ALÇADA CONTRA 
RESOLUCIÓ 9 ABRIL DE 2010 
CONCURS MÈRITS TGM AGENT 
LOCAL IGUALTAT 

Y.O.S   
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COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

05/07/10 INCLOURE NÓMINA DEL MES DE JULIOL PER 
DIETES PER ASSISTÈNCIA AL PLE I 
QUILOMETRATGE 

VEURE RELACIÓ 18429,26 

CULTURA I 
PATRIMONI 

31/12/09 RECONEIXEMENT 
OBLIGACIONS 

PER DONAR SUPORT A LA OFICINA 
DE DEFENSA DELS DRETS 
LINGÜÍSTIC I PER A LA 
REALITZACIÓ ACTIVITATS DE 
NORMALITZACIÓ I DINAMITZACIÓ 
DE LA LLENGUA CATALANA 

OBRA CULTURAL 
BALEAR 

160000 

CULTURA I 
PATRIMONI 

23/06/10 RECONEIXEMENT 
BESTRETA DEL 
100% 

APORTACIÓ ECONÓMICA ANUAL I 
EXTRAORDINÀRIA DE 2010  

UNED 380000 

CULTURA I 
PATRIMONI 

24/06/10 RECONEIXEMENT 
BESTRETA DEL 
100% 

APORTACIÓ DE CAPITOL 4 FUNDACIÓ AREA 
DE CREACIÓ 
ARTÍSTICA 

127500 

CULTURA I 
PATRIMONI 

25/06/10 HABILITACIÓ  SIGNATURA CONVENI ENTRE EL 
CIM I ESCOLA SUPERIOR DE 
CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ DE 
BÉNS CULTURALS DE CATALUNYA 
PER ESTABLIR UNES PRÀCTIQUES 
ESTUDIANTS RESTAURACIÓ 
PINTURA CONVENT DE SANT 
BERNARDÍ DE PETRA 

CONSELLER EX, 
DEPARTAMENT DE 
CULTURA I 
PATRIMONI 

  

CULTURA I 
PATRIMONI 

12/07/10 HABILITACIÓ SIGNATURA CONVENI ENTRE LES 
TRES ADMINISTRACIONS 
INTEGRANTS DEL CONSORCI DE LA 
CIUTAT ROMANA DE POLLENTIA 

CONSELLER EX. DE 
CULTURA I 
PATRIMONI 

  

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

11/06/10 SOL.LICITAR 
CONCESSIÓ 
GESTIÓ 

TRANSFORMACIÓ LLICÈNCIA DE 
DOS PROGRAMES DE TELEVISIÓ  
LOCAL AMB TECNOLOGIA DIGITAL 

GOVERN ILLES 
BALEARS 

  

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

10/06/10 RECONEIXEMENT 
OBLIGACIONS 

FACTURES RELATIVES A DESPESES 
DE PERSONES MAJORS 
CORRESPONENT EXERCICI 2010 

INICIATIVES DE 
CIUTAT SL 

72352,44 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

16/06/10 RECONEIXEMENT 
OBLIGACIONS 

BESTRETA DEL 50% 
CORRESPONENT A LA SUBVENCIÓ 
ATORGADA PER A LA MILLORA 
DELS SEUS EQUIPAMENTS I 
INFRASTRUCTURES PEL 2010 

ASSOCIACIÓ 
OBSERVATORI 
ASTRONÓMIC DE 
MALLORCA 

45000 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

21/06/10 RECONEIXEMENT 
OBLIGACIONS 

CORRESPONENT A LA SUBVENCIÓ 
APROVADA MITJANÇANT CONVENI 
PLURIANUAL ANY 2008 ENTRE EL 
CIM I AJ.ALGAIDA PER A LA 
CONSTRUCCIÓ SALA POLIVALENT 

AJUNTAMENT 
ALGAIDA 

86422,36 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

29/06/10 HABILITACIÓ PER SIGNATURA CONVENI ENTRE 
EL CIM I ESCOLA INTERNACIONAL 
DE PROTOCOL DE GRANADA, PER A 
LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES 
FORMATIVES 

CONSELLER EX. 
DEL 
DEPARTAMENT DE 
PRESIDÈNCIA 

  

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

12/05/10 CONVALIDACIÓ RESOLUCIÓ DE RECONEIXEMENT 
OBLIGACIÓ EXERCICI 2010 

CONSORCI 
INFORMATICA 
LOCAL DE 
MALLORCA 

100000 

ESPORTS, 
JOVENTUT I 
IGUALTAT 

15/06/10 AUTORITZACIÓ 
BESTRETA 

DEL 50% DE LA SUBVENCIÓ 
CONCEDIDA 

FEDERACIÓ DE 
TENNIS TAULA DE 
LES ILLES 
BALEARS 

6500 

ESPORTS, 
JOVENTUT I 
IGUALTAT 

15/06/10 AUTORITZACIÓ 
BESTRETA 

DEL 50% DE LA SUBVENCIÓ 
CONCEDIDA 

FEDERACIÓ 
BALEAR ESCACS 

4000 

ESPORTS, 
JOVENTUT I 
IGUALTAT 

15/06/10 AUTORITZACIÓ 
BESTRETA 

DEL 50% DE LA SUBVENCIÓ 
CONCEDIDA 

FEDERACIÓ 
BALEAR DE TIR 
AMB ARC 

3150 

ESPORTS, 
JOVENTUT I 
IGUALTAT 

18/06/10 HABILITACIÓ SIGNATURA DEL CONTRACTE DEL 
SERVEI ESTADES ESPORTIVES 
ESTIU AL POLIESPORTIU SANT 
FERRAN AMB ENTITAT NOVAFAD 
ESPORT SL 

JOSEFINA RAMIS 
RIGO 
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ESPORTS, 
JOVENTUT I 
IGUALTAT 

24/06/10 AUTORITZACIÓ 
BESTRETA 50% 

PER FUNCIONS PROPIES DE GESTIÓ 
I COORDINACIÓ DE LA PRÀCTICA 
ESPORTIVA 

FEDERACIÓ 
BALEAR DE 
TAEKWONDO 

5150 

ESPORTS, 
JOVENTUT I 
IGUALTAT 

24/06/10 AUTORITZACIÓ 
BESTRETA 50% 

PER FUNCIONS PROPIES DE GESTIÓ 
I COORDINACIÓ DE LA PRÀCTICA 
ESPORTIVA 

FEDERACIÓ 
ATLETISME ILLES 
BALEARS 

15000 

ESPORTS, 
JOVENTUT I 
IGUALTAT 

24/06/10 AUTORITZACIÓ 
BESTRETA 50% 

PER FUNCIONS PROPIES DE GESTIÓ 
I COORDINACIÓ DE LA PRÀCTICA 
ESPORTIVA 

FEDERACIÓ 
GIMNÀSTICA DE 
LES ILLES 
BALEARS 

11500 

ESPORTS, 
JOVENTUT I 
IGUALTAT 

24/06/10 AUTORITZACIÓ 
BESTRETA 50% 

PER FUNCIONS PROPIES DE GESTIÓ 
I COORDINACIÓ DE LA PRÀCTICA 
ESPORTIVA 

FEDERACIÓ 
BALEAR DE JUDO I 
EE..AA 

13500 

ESPORTS, 
JOVENTUT I 
IGUALTAT 

24/06/10 AUTORITZACIÓ 
BESTRETA 50% 

PER FUNCIONS PROPIES DE GESTIÓ 
I COORDINACIÓ DE LA PRÀCTICA 
ESPORTIVA 

FEDERACIÓ HIPICA 
DE LES ILES 
BALEARS 

7450 

ESPORTS, 
JOVENTUT I 
IGUALTAT 

03/07/10 HABILITACIÓ  SIGNATURA CONTRACTE PEL 
SERVEI DE DINAMITZACIÓ 
MUSICAL AMB INTRESS 

CONSELLERA EX. 
DEPARTAMENT 
ESPORTS, 
JOVENTUT I 
IGUALTAT 

  

HISENDA, 
OBRES 
PÚBLIQUES I 
INN 

14/06/10 RECONEIXEMENT 
OBLIGACIONS 

CORRESPONENT A LA VINTENA 
CERT. OBRA PROJECTE MONTUIRI-
SANT JOAN 

MELCHOR 
MASCARO S.A 

577531,1 

HISENDA, 
OBRES 
PÚBLIQUES I 
INN 

14/06/10 RECONEIXEMENT 
OBLIGACIONS 

CORRESPONENT A LA DINOVENA 
CERT. OBRA PROJECTE MONTUIRI-
SANT JOAN 

MELCHOR 
MASCARO S.A 

455618,78 

HISENDA, 
OBRES 
PÚBLIQUES I 
INN 

14/06/10 RECONEIXEMENT 
OBLIGACIONS 

CORRESPONENT A LA TERCERA 
CERT. PROJECTE AMPLIACIÓ DEL 
TERCER CARRIL DE LA VIA DE 
CINTURA MA-20 ENTRE 
CARRETERA DE VALLDEMOSSA I 
EL TUNEL DE GENOVA 

UTE: VIAS Y OBRAS 
PÚBLICAS S.A I 
COPISA 
CONSTRUCTORA 
PIRENAICA S.A 

259864,7 

HISENDA, 
OBRES 
PÚBLIQUES I 
INN 

09/06/10 RECONEIXEMENT 
OBLIGACIONS 

CORRESPONENT A LA 
QUARANTENA CERT. PROJECTE DE 
CONSERVACIÓ INTEGRAL MA-13. 
EXP. 27/06 

UTE: 
CONSERVACIÓ 
INTEGRAL MA-13 

352204,18 

HISENDA, 
OBRES 
PÚBLIQUES I 
INN 

09/06/10 RECONEIXEMENT 
OBLIGACIONS 

CORRESPONENT A LA SISENA 
CERT. PROJECTE DE MILLORA DE 
LA CARRETERA MA-5020 
LLUCMAJOR-PORRERES. EXP. 29/08 

UTE: 
AGLOMERADOS 
MALLORCA S.A I 
EXCAVACIONES 
HORTA S.A 

407253,16 

HISENDA, 
OBRES 
PÚBLIQUES I 
INN 

09/06/10 RECONEIXEMENT 
OBLIGACIONS 

CORRESPONENT A LA 
QUARANTENA CERT. PROJECTE DE 
CONSERVACIÓ INTEGRAL MA-1, 
MA-20 I TRAM MA-19 EIX PONENT-
LLEVANT. EXP. 26/06 

UTE: EIX PONENT-
LLEVANT 

426529,97 

HISENDA, 
OBRES 
PÚBLIQUES I 
INN 

09/06/10 RECONEIXEMENT 
OBLIGACIONS 

CORRESPONENT A LA TRENTA 
NOVENA CERT. PROJECTE DE 
CONSERVACIÓ INTEGRAL MA-13 I 
TRAM MA-13A EIX CENTRAL. EXP. 
27/06 

UTE: 
CONSERVACIÓ 
INTEGRAL MA-13 

396516,54 

HISENDA, 
OBRES 
PÚBLIQUES I 
INN 

10/06/10 RECONEIXEMENT 
OBLIGACIONS 

CORRESPONENT A LA SEGONA 
CERT. PROJECTE DE VARIANT DE 
SON SERVERA, EST. EXP. 22/09-MF1 

MELCHOR 
MASCARO S.A 

157028,2 

HISENDA, 
OBRES 
PÚBLIQUES I 
INN 

10/06/10 RECONEIXEMENT 
OBLIGACIONS 

CORRESPONENT A LA QUARTA 
CERT. PROJECTE DE VARIANT DE 
SON SERVERA, EST. EXP. 22/09-MF1 

MELCHOR 
MASCARO S.A 

343474,6 
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HISENDA, 
OBRES 
PÚBLIQUES I 
INN 

10/06/10 RECONEIXEMENT 
OBLIGACIONS 

CORRESPONENT A LA SEGONA 
CERT. PROJECTE AMPLIACIÓ DEL 
TERCER CARRIL DE LA VIA 
CINTURA MA-20 EXP. 23/09 

VIAS I OBRAS 
PÚBLICAS I COPISA 
CONSTRUCTORA 
PIRENAICA S.A 

531008,47 

HISENDA, 
OBRES 
PÚBLIQUES I 
INN 

10/06/10 RECONEIXEMENT 
OBLIGACIONS 

CORRESPONENT A LA CINQUENA 
CERT. PROJECTE DE VARIANT DE 
SON SERVERA EST. ENTRE LA 
CARRETERA MA-4040 I LA 
CARRETERA MA-4026. EXP.22/09 

MELCHOR 
MASCARO S.A 

486253,18 

HISENDA, 
OBRES 
PÚBLIQUES I 
INN 

10/06/10 RECONEIXEMENT 
OBLIGACIONS 

CORRESPONENT A LA TERCERA 
CERT. PROJECTE DE VARIANT DE 
SON SERVERA EST. ENTRE LA 
CARRETERA MA-4040 I LA 
CARRETERA MA-4026. EXP.22/09 

MELCHOR 
MASCARO S.A 

103050,18 

HISENDA, 
OBRES 
PÚBLIQUES I 
INN 

09/06/10 RECONEIXEMENT 
OBLIGACIONS 

CORRESPONENT A LA QUARTA 
CERT. DEL PROJECTE DE 
CONSERVACIÓ DE LA XARXA DE 
CARRETERES DEL CIM ZONA 6. 
EXP. 18/09 

AGLOMERADOS 
MALLORCA S.A 

86901,46 

HISENDA, 
OBRES 
PÚBLIQUES I 
INN 

04/06/10 RECONEIXEMENT 
OBLIGACIONS 

CORRESPONENT A LA TERCERA 
CERT. PROJECTE DE CONSERVACIÓ 
DE LA XARXA DE CARRETERES 
ZONA 5 

CONSTRUCCIONES 
Y 
PAVIMENTACIONES 
SIQUIER S.A 

82169,68 

HISENDA, 
OBRES 
PÚBLIQUES I 
INN 

17/06/10 RECONEIXEMENT 
OBLIGACIONS 

PAGAMENT RELATIU ADQUISICIÓ 
IMMOBLE SITUAT EN EL CARRER 
DE LA PAU NÚM. 5 DE PALMA, CAN 
WEYLER, PER UBICAR EL CENTRE 
INTERPRETACIÓ TURÍSTICA 

FUNDACIÓN 
HOGARES 
INFANTILES DEL 
NIÑO JESÚS 

1540200 

HISENDA, 
OBRES 
PÚBLIQUES I 
INN 

18/06/10 RECONEIXEMENT 
OBLIGACIONS 

CORRESPONENT A LA QUARTA 
CERT. PROJECTE DE CONSERVACIÓ 
DE LA XARXA DE CARRETERES 
DEL CIM ZONA 8 EXP. 20/09 

MELCHOR 
MASCARO S.A 

235056,76 

HISENDA, 
OBRES 
PÚBLIQUES I 
INN 

18/06/10 RECONEIXEMENT 
OBLIGACIONS 

CORRESPONENT A LA NOVENA 
CERT. PROJECTE DE 
CONDICIONAMENT MA-2040. EXP. 
27/08 

UTE: VIAS Y OBRAS 
PÚBLICAS I 
PYOCSA 

454502,82 

HISENDA, 
OBRES 
PÚBLIQUES I 
INN 

18/06/10 RECONEIXEMENT 
OBLIGACIONS 

CORRESPONENT A LA 
QUARANTENA CERT. 
SENYALITZACIÓ HORITZONTAL DE 
LA XARXA DE CARRETERES DE 
MALLORCA ZONA NORD- 2007-2008. 
EXP. 63/06 

BALIZAMIENTOS Y 
SEÑALIZACIONES 
MALLORCA SL 

108998,25 

HISENDA, 
OBRES 
PÚBLIQUES I 
INN 

18/06/10 RECONEIXEMENT 
OBLIGACIONS 

CORRESPONENT A LA CINQUENA 
CERT. DEL PROJECTE DE 
CONSERVACIÓ DE LA XARXA DE 
CARRETERES DEL CIM ZONA 
NÚM.1 EXP. 13/09 

CONTRATISTAS 
MALLORQUINES 
ASOCIADOS S.A 

72512,23 

HISENDA, 
OBRES 
PÚBLIQUES I 
INN 

18/06/10 RECONEIXEMENT 
OBLIGACIONS 

CORRESPONENT A LA QUARTA 
CERT. DEL PROJECTE DE 
CONSERVACIÓ DE LA XARXA DE 
CARRETERES DEL CIM, ZONA 
NÚM.1 EXP. 13/09 

CONTRATISTAS 
MALLORQUINES 
ASOCIADOS S.A 

93225,59 

HISENDA, 
OBRES 
PÚBLIQUES I 
INN 

18/06/10 RECONEIXEMENT 
OBLIGACIONS 

CORRESPONENT A LA QUARTA 
CERT. DEL PROJECTE DE 
CONSERVACIÓ DE LA XARXA DE 
CARRETERES DEL CIM, ZONA 
NÚM.2 EXP. 14/09 

CONSTRUCCIONES 
LLULL SASTRE S.A 

116843,41 

HISENDA, 
OBRES 
PÚBLIQUES I 
INN 

18/06/10 RECONEIXEMENT 
OBLIGACIONS 

CORRESPONENT A LA QUARTA 
CERT. DEL PROJECTE DE 
CONSERVACIÓ DE LA XARXA DE 
CARRETERES DEL CIM, ZONA 
NÚM.3 EXP. 15/09 

LLABRES FELIU 
OBRA CIVIL S.A 

151432,91 

HISENDA, 
OBRES 
PÚBLIQUES I 
INN 

18/06/10 RECONEIXEMENT 
OBLIGACIONS 

CORRESPONENT A LA QUARTA 
CERT. DEL PROJECTE DE 
CONSERVACIÓ DE LA XARXA DE 
CARRETERES DEL CIM, ZONA 
NÚM.7EXP. 19/09 

ELSAMEX S.A 89489,31 

HISENDA, 
OBRES 
PÚBLIQUES I 

17/06/10 APROVAR  EXPEDIENT NÚM.13 DE 
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL 
PRESSUPOST PROPI DE 2010 

  1773475,2 
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INN 

HISENDA, 
OBRES 
PÚBLIQUES I 
INN 

22/06/10 APROVAR  EXPEDIENT NÚM.10 DE 
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL 
PRESSUPOST PROPI DE 2010 

  695198,46 

HISENDA, 
OBRES 
PÚBLIQUES I 
INN 

22/06/10 RECONEIXEMENT 
OBLIGACIONS 

CORRESPONENT A LA QUARTA 
CERT. DEL PROJECTE AMPLIACIÓ 
TERCER CARRIL DE LA VIA 
CINTURA MA-20, ENTRE LA 
CARRETERA DE VALLDEMOSSA I 
EL TUNES DE GENOVA. EXP. 23/09 

UTE: VIAS Y OBRAS 
PÚBLICAS S.A I 
COPISA 
CONSTRUCTORA 
PIRENAICA S.A 

973418,05 

HISENDA, 
OBRES 
PÚBLIQUES I 
INN 

22/06/10 RECONEIXEMENT 
OBLIGACIONS 

DERIVADA DEL FINANÇAMENT 
PARCIAL I  RETRIBUCIONS FIXES 
ANY 2010 A ABONAR PEL CIM  

ENTITAT 
CONCESSIONÀRIA 
DESDOBLLAMENT 
MA-15 

3500000 

HISENDA, 
OBRES 
PÚBLIQUES I 
INN 

23/06/10 RECONEIXEMENT 
OBLIGACIONS 

CORRESPONENT A LA 
QUARANTENA CERT. DE 
SENYALITZACIÓ HORITZONTAL DE 
LA XARXA DE CARRETERES DE 
MALLORCA ZONA SUD. 2007-2008. 
EXP. 62/06 

VIABAL, 
MANTENIMENT I 
CONSERVACIÓ 

133847,85 

HISENDA, 
OBRES 
PÚBLIQUES I 
INN 

24/06/10 RECONEIXEMENT 
OBLIGACIONS 

CORRESPONENT A LA SISENA 
CERT. PROJECTE DE VARIANT DE 
SON SERVERA EST, ENTRE LA 
CARRETERA MA-4040 I LA 
CARRETERA MA-4026. EXP.22/09 

MELCHOR 
MASCARÓ S.A 

675083,15 

HISENDA, 
OBRES 
PÚBLIQUES I 
INN 

24/06/10 RECONEIXEMENT 
OBLIGACIONS 

CORRESPONENT A LA SISENA 
CERT. PROJECTE DE VARIANT DE 
SON SERVERA EST, ENTRE LA 
CARRETERA MA-4040 I LA 
CARRETERA MA-4026. 
CORRESPONENT A LA CINQUENA 
CERT. DEL PROJECTE DE 
CONSERVACIÓ DE LA XARXA DE 
CARRETERES DEL CIM ZONA 
NÚM.2. EXP. 14/09 

CONSTRUCCIONES 
LLULL SASTRE S.A 

170015,79 

HISENDA, 
OBRES 
PÚBLIQUES I 
INN 

24/06/10 RECONEIXEMENT 
OBLIGACIONS 

CORRESPONENT A LA SISENA 
CERT. PROJECTE DE VARIANT DE 
SON SERVERA EST, ENTRE LA 
CARRETERA MA-4040 I LA 
CARRETERA MA-4026. 
CORRESPONENT A LA CINQUENA 
CERT. DEL PROJECTE DE 
CONSERVACIÓ DE LA XARXA DE 
CARRETERES DEL CIM ZONA 
NÚM.6. EXP. 18/09 

AGLOMERADOS 
MALLORCA S.A 

84388,06 

HISENDA, 
OBRES 
PÚBLIQUES I 
INN 

24/06/10 RECONEIXEMENT 
OBLIGACIONS 

CORRESPONENT A LA SISENA 
CERT. PROJECTE DE VARIANT DE 
SON SERVERA EST, ENTRE LA 
CARRETERA MA-4040 I LA 
CARRETERA MA-4026. 
CORRESPONENT A LA CINQUENA 
CERT. DEL PROJECTE DE 
CONSERVACIÓ DE LA XARXA DE 
CARRETERES DEL CIM ZONA 
NÚM.8. EXP. 20/09 

MELCHOR 
MASCARO S.A 

77455,69 

HISENDA, 
OBRES 
PÚBLIQUES I 
INN 

24/06/10 RECONEIXEMENT 
OBLIGACIONS 

CORRESPONENT A LA SISENA 
CERT. PROJECTE DE VARIANT DE 
SON SERVERA EST, ENTRE LA 
CARRETERA MA-4040 I LA 
CARRETERA MA-4026. 
CORRESPONENT A LA CINQUENA 
CERT. DEL PROJECTE DE 
CONSERVACIÓ DE LA XARXA DE 
CARRETERES DEL CIM ZONA 
NÚM.3. EXP. 15/09 

LLABRES FELIU 
OBRA CIVIL S.A 

113469,09 

HISENDA, 
OBRES 
PÚBLIQUES I 
INN 

28/06/10 APROVACIÓ EXPEDIENT NÚM.18 DE 
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL 
PRESSUPOST PROPI DE 2010 PER 
TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS 

  8120,67 
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HISENDA, 
OBRES 
PÚBLIQUES I 
INN 

28/06/10 RECONEIXEMENT 
OBLIGACIONS 

CORRESPONENT A LA SEGONA 
FACTURA DE LES OBRES 
EMERGÈNCIA DE 
CONDICIONAMENT DE LA 
CARRETERA MA_10. EXP. 6/10-E 

CONTRATISTAS 
MALLORQUINES 
ASOCIADOS S.A 

787223,88 

HISENDA, 
OBRES 
PÚBLIQUES I 
INN 

30/06/10 DECLARACIÓ EFECTES NO UTILITZABLES DE 
MOBILIARI I MAQUINÀRIA 
ADSCRITA AL CENTRE 
SOCIOCULTURAL INCA 

    

HISENDA, 
OBRES 
PÚBLIQUES I 
INN 

30/06/10 RECONEIXEMENT 
OBLIGACIONS 

CORRESPONENT A LA QUARANTA-
UNENA CERT. PROJECTE DE 
CONSERVACIÓ INTEGRAL MA-1. 
EXP. 26/06 

UTE: EIX PONENT-
LLEVANT 

545893,66 

HISENDA, 
OBRES 
PÚBLIQUES I 
INN 

30/06/10 RECONEIXEMENT 
OBLIGACIONS 

CORRESPONENT A LA PRIMERA 
CERT. DEL MODIFICAT NÚM.1 DEL 
PROJECTE REFORMAT DE 
CONDICIONAMENT DE LA 
CARRETERA MA-2130, TRAM INCA-
CAIMARI. EXP. 07/09-M MF2 

COMSA S.A 93218,19 

HISENDA, 
OBRES 
PÚBLIQUES I 
INN 

12/07/10 DECRET 
REGULACIÓ 

DEL CONDOMINI DE LA FINCA DE 
RAIXA I APROVACIÓ ACORD ENTRE 
CIM I LA FUNDACIÓ 
BIODIVERSIDAD PER ÚS I GESTIÓ 
FINCA 

    

HISENDA, 
OBRES 
PÚBLIQUES I 
INN 

09/07/10 MODIFICACIÓ  CONTRACTE CORRESPONENT AL 
PROJECTE MONTUIRI-SANT JOAN. 
EXP. 7/08 

    

MEDI AMBIENT 24/06/10 HABILITACIÓ 
EXPRESSA 

SIGNATURA CONVENI ENTRE EL 
CIM I EL SR. ANDREU DURAN 
QUETGLAS, PROPIETARI DEL MOLÍ 
DE VENT FARINER EN SOPA PER A 
LA SEVA RESTAURACIÓ 

MARIA 
MAGDALENA 
TUGORES 
BAUTISTA 

  

PRESIDÉNCIA 14/06/10 NOMENAR COM A REPRESENTANT DE 
ASSOCIACIÓ DE PERIODISTES, 
PUBLICISTES, RELACIONS 
PÚBLIQUES I PROTOCOL DE LES 
ILLES BALEARS AL CONSELL 
ASSESSOR DE RÀDIO I TELEVISIÓ 
DE MALLORCA S.A 

DOLORES RIERA 
MANESTRE 

  

PRESIDÈNCIA 22/06/10 DESIGNAR AL DIRECTOR INSULAR DE 
RELACIONS INSTITUCIONALS PER 
ASSITIR EN REPRESENTACIÓ DE LA 
PRESIDENTA DEL CIM A LA REUNIÓ 
DEL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ 
SANTUARI DE LLUC DE DIA 24 DE 
JUNY 2010 

PERE FULLANA 
PUIGSERVER 

  

PRESIDÈNCIA 29/06/10 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT INSTRUCCIÓ 
NÚM.6 DE PALMA 

PROCEDIMENT 
ABREUJAT 821/2010 

  

PRESIDÈNCIA 29/06/10 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT INSTRUCCIÓ 
NÚM.1 DE PALMA 

PROCEDIMENT 
ABREUJAT 625/2010 

  

PRESIDÈNCIA 28/06/10 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT 
CONT.ADMINISTRATIU NÚM.1 DE 
PALMA 

ACTUACIONS PO 
93/2010 

  

PRESIDÈNCIA 30/06/10 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT INSTRUCCIÓ 
NÚM.5 INCA 

DILIGÈNCIES 
PRÈVIES 1728/2007 

  

PRESIDÈNCIA 30/06/10 INTERPOSICIÓ RECURS APEL.LACIÓ CONTRA 
DECESIÓ JUDICIAL DE 25 DE JUNY 
DE 2010 

ACTUACIONS 
450/2007 

  

PRESIDÈNCIA 02/07/10 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT INSTRUCCIÓ 
NÚM.7 DE MANACOR  

DILIGÈNCIES 
PRÈVIES 760/2010 

  

PRESIDÈNCIA 12/07/10 DELEGACIÓ FIRMA TELEMÀTICA DE LA 
PRESIDENTA PER A LA 
TRAMITACIÓ DE LA 
DOCUMENTACIÓ REFERIDA A 
SUBVENCIONS CONCEDIDES AL 
CIM  PER PALIAR DANYS I 
CATASTROFES NATURALS 

VICEPRESIDENT I 
CONSELLER 
EXECUTIU 
HISENDA, OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 
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PRESIDÈNCIA 12/07/10 SUBSTITUCIÓ 
PRESIDENTA 

ELS DIES 13 I 14 JULIOL DE 2010 
ASUMIRA LA PRESIDÈNCIA DEL CIM EN 
LA TOTALITAT DE LES ATRIBUCIONS, SI 
BÉ NO PODRÀ REVOCAR LES 
DELEGACIONS ATORGADES PER AQUES 
TA PRESIDÈNCIA 

ANTONI ALEMANY 
CLADERA 

  

TERRITORI 22/06/10 ESTIMAR 
URGÈNCIA 

RECURS REPOSICIÓ CONTRA 
RESOLUCIÓ 3184 DE 28 DE MAIG DE 
2010 EXP. EXPROPIACIÓ CM-31, 
ALGAIDA, FINCA 117 

JURAT PROVINCIAL 
EXPROPIACIÓ 
FORÇOSA 

  

TERRITORI 28/06/10 ESTIMAR 
PARCIALMENT 

RECURS DE RESPOSICIÓ 
POTESTATIU CONTRA RESOLUCIÓ 
3183 DE 21 DE MAIG DE 2010 DEL 
JURAT PROVINCIAL EXPROPIACIÓ 
FORÇOSA EXP. EXPROPIACIÓ 175, 
POLLENÇA, FINCA 14 

    

TERRITORI 28/06/10 ESTIMAR 
URGENCIA 

RECURS DE RESPOSICIÓ 
POTESTATIU CONTRA RESOLUCIÓ 
3183 DE 21 DE MAIG DE 2010 DEL 
JURAT PROVINCIAL EXPROPIACIÓ 
FORÇOSA EXP. EXPROPIACIÓ 175, 
POLLENÇA, FINCA 16 

    

TERRITORI 02/07/10 DESESTIMAR RECURS ALÇADA NÚM. 074/207 G.M.C   

TERRITORI 07/07/10 INTERPOSICIÓ RECURS DE REPOSICIÓ 
POTESTATIU CONTRA RESOLUCIÓ 
3186 DE 4 DE JUNY DE 2010 DEL 
JURAT PROVINCIAL EXPROPIACIÓ 
FORÇOSA ILLES BALEARS 

    

 
RESOLUCIONS 
CONSELLERS 

          

DEPARTAMENT DATA 
DECR
ET 

TEMA COMENTARI DESTINATARI IMPORT 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

15/06/
10 

PERMÍS 
PATERNITAT 

CONCESSIO PERMIS PEL 
NAIXEMENT FILL  

JAG 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

09/06/
10 

DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

DENEGACIO PROTESIS JACC 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

11/06/
10 

ALTRES INCLUSSIO NOMINA AJUDES PER 
PROTESIS 

PERSONAL 
ADSCRIT AL CIM 

2193,25 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

15/06/
10 

REDUCCIÓ 
JORNADA 
LABORAL 

REDUCCIO DE JORNADA JAG 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

15/06/
10 

REDUCCIÓ 
JORNADA 
LABORAL 

REDUCCIO DE JORNADA JAG 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

15/06/
10 

REDUCCIÓ 
JORNADA 
LABORAL 

REDUCCIO DE JORNADA JCGV 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

18/06/
10 

REDUCCIÓ 
JORNADA 
LABORAL 

REDUCCIO DE JORNADA JFG 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

18/06/
10 

REDUCCIÓ 
JORNADA 
LABORAL 

REDUCCIO DE JORNADA MCS 0 
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DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

23/06/
10 

REDUCCIÓ 
JORNADA 
LABORAL 

REDUCCIO DE JORNADA GGB 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

14/06/
10 

ABONAMENT 
CURSOS 

GRATIFICACIO REALITZACIO CURS PAF 1004 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

14/06/
10 

ABONAMENT 
CURSOS 

GRATIFICACIO REALITZACIO CURS GAC 540 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

25/06/
10 

ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIE
S 

HORES EXTRAORDINARIES PERSONAL 
ADSCRIT AL CIM 

0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

14/06/
10 

ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIE
S 

HORES EXTRAORDINARIES PERSONAL 
ADSCRIT AL CIM 

0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

14/06/
10 

ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIE
S 

HORES EXTRAORDINARIES PERSONAL 
ADSCRIT AL CIM 

0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

14/06/
10 

ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIE
S 

HORES EXTRAORDINARIES PERSONAL 
ADSCRIT AL CIM 

0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

18/06/
10 

ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIE
S 

HORES EXTRAORDINARIES PERSONAL 
ADSCRIT AL CIM 

0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

19/06/
10 

ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIE
S 

HORES EXTRAORDINARIES PERSONAL 
ADSCRIT AL CIM 

0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

14/06/
10 

ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIE
S 

HORES EXTRAORDINARIES PERSONAL 
ADSCRIT AL CIM 

0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

14/06/
10 

ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIE
S 

HORES EXTRAORDINARIES PERSONAL 
ADSCRIT AL CIM 

0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

08/06/
10 

ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIE
S 

HORES EXTRAORDINARIES PERSONAL 
ADSCRIT AL CIM 

0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

28/06/
10 

ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIE
S 

HORES EXTRAORDINARIES PERSONAL 
ADSCRIT AL CIM 

0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

28/06/
10 

ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIE
S 

HORES EXTRAORDINARIES PERSONAL 
ADSCRIT AL CIM 

0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

28/06/
10 

ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIE
S 

HORES EXTRAORDINARIES PERSONAL 
ADSCRIT AL CIM 

0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

10/06/
10 

ALTRES INCLUSSIO NOMINA AJUDES PER 
PROTESIS 

APG 34 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

25/06/
10 

INICIAR 
EXPEDIENT 

EXPEDIENTE D'AJUDA PER 
ESCOLARITAT 

FJGV 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

23/06/
10 

INICIAR 
EXPEDIENT 

EXPEDIENTE D'AJUDA PER 
ESCOLARITAT 

VSL 0 
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DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

23/06/
10 

INICIAR 
EXPEDIENT 

EXPEDIENTE D'AJUDA PER 
ESCOLARITAT 

MAG 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

23/06/
10 

INICIAR 
EXPEDIENT 

EXPEDIENTE D'AJUDA PER 
ESCOLARITAT 

LPSJ 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

18/06/
10 

INICIAR 
EXPEDIENT 

EXPEDIENTE D'AJUDA PER 
ESCOLARITAT 

FSF 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

18/06/
10 

INICIAR 
EXPEDIENT 

EXPEDIENTE D'AJUDA PER 
ESCOLARITAT 

ACC 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

18/06/
10 

INICIAR 
EXPEDIENT 

EXPEDIENTE D'AJUDA PER 
ESCOLARITAT 

JAG 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

18/06/
10 

ALTRES BAIXA (EXCEDENCIA SINGULAR 
ART 48 CC DEL CIM) 

BGH 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

18/06/
10 

CONTRACTACIÓ 
PERSONAL 
LABORAL 

INCORPORACIO LLOC DE TREBALL 
O PLAÇA 

BGH 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

23/06/
10 

NOMENAMENT 
FUNCIONARI 
INTERÍ 

NOMENAMENT I/O PRESA 
POSSESSIO LLOC TREBALL 
(OCUPACIO TEMPORAL PERSONAL 
NO  
 
PERMANENT) 

MDMS 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

25/06/
10 

NOMENAMENT 
FUNCIONARI 
INTERÍ 

NOMENAMEN I/O PRESA POSSESSIO 
AL LLOC DE TREBALL (OCUPACIO 
TEMPORAL PERSONAL NO  
 
PERMANENT) 

FASS 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

22/06/
10 

NOMENAMENT 
FUNCIONARI 
INTERÍ 

NOMENAMENT I/O PRESA 
POSSESSIO LLOC DE TREBALL 
(OCUPACIO TEMPORAL PERSONAL 
NO  
 
PERMANENT) 

MCVF 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

21/06/
10 

NOMENAMENT 
FUNCIONARI 
INTERÍ 

NOMENAMENT I/O PRESA DE 
POSSESSIO AL LLOC DE TREBALL 
(OCUPACIO TEMPORAL PERSONAL 
NO  
 
PERMANENT) 

GEA 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

23/06/
10 

NOMENAMENT 
FUNCIONARI 
INTERÍ 

NOMENAMENT I/O PRESA DE 
POSSESSIO AL LLOC DE TREBALL 
(OCUPACIO TEMPORAL PERSONAL 
NO  
 
PERMANENT) 

FJGV 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

25/06/
10 

NOMENAMENT 
FUNCIONARI 
INTERÍ 

NOMENAMENT I/O PRESA DE 
POSSESSIO AL LLOC DE TREBALL 
(OCUPACIO TEMPORAL PERSONAL 
NO  
 
PERMANENT) 

MMA 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

25/06/
10 

NOMENAMENT 
FUNCIONARI 
INTERÍ 

NOMENAMENT I/O PRESA DE 
POSSESSIO AL LLOC DE TREBALL 
(OCUPACIO TEMPORAL PERSONAL 
NO  
 
PERMANENT) 

MALE 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

18/06/
10 

NOMENAMENT 
FUNCIONARI 
INTERÍ 

NOMENAMENT I/O PRESA DE 
POSSESSIO AL LLOC DE TREBALL 
(OCUPACIO TEMPORAL PERSONAL 
NO  

PJJV 0 
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PERMANENT) 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

18/06/
10 

NOMENAMENT 
FUNCIONARI 
INTERÍ 

NOMENAMENT I/O PRESA DE 
POSSESSIO AL LLOC DE TREBALL 
(OCUPACIO TEMPORAL PERSONAL 
NO  
 
PERMANENT) 

DMFP 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

18/06/
10 

NOMENAMENT 
FUNCIONARI 
INTERÍ 

NOMENAMENT I/O PRESA DE 
POSSESSIO AL LLOC DE TREBALL 
(OCUPACIO TEMPORAL PERSONAL 
NO  
 
PERMANENT) 

LPSJ 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

18/06/
10 

NOMENAMENT 
FUNCIONARI 
INTERÍ 

NOMENAMENT I/O PRESA DE 
POSSESSIO AL LLOC DE TREBALL 
(OCUPACIO TEMPORAL PERSONAL 
NO  
 
PERMANENT) 

JMA 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

18/06/
10 

NOMENAMENT 
FUNCIONARI 
INTERÍ 

 NOMENAMENT I/O PRESA DE 
POSSESSIO AL LLOC DE TREBALL 
(OCUPACIO TEMPORAL PERSONAL 
NO  
 
PERMANENT) 

CEM 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

28/06/
10 

NOMENAMENT 
FUNCIONARI 
INTERÍ 

NOMENAMENT I/O PRESA DE 
POSSESSIO AL LLOC DE TREBALL 
(OCUPACIO TEMPORAL PERSONAL 
NO  
 
PERMANENT) 

CMF 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

28/06/
10 

NOMENAMENT 
FUNCIONARI 
INTERÍ 

NOMENAMENT I/O PRESA DE 
POSSESSIO AL LLOC DE TREBALL 
(OCUPACIO TEMPORAL PERSONAL 
NO  
 
PERMANENT) 

PJGA 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

18/06/
10 

NOMENAMENT 
FUNCIONARI 
INTERÍ 

NOMENAMENT I/O PRESA DE 
POSSESSIO AL LLOC DE TREBALL 
(OCUPACIO TEMPORAL PERSONAL 
NO  
 
PERMANENT) 

FCS 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

18/06/
10 

NOMENAMENT 
FUNCIONARI 
INTERÍ 

 NOMENAMENT I/O PRESA DE 
POSSESSIO AL LLOC DE TREBALL 
(OCUPACIO TEMPORAL PERSONAL 
NO  
 
PERMANENT) 

JSMR 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

18/06/
10 

NOMENAMENT 
FUNCIONARI 
INTERÍ 

NOMENAMENT I/O PRESA DE 
POSSESSIO AL LLOC DE TREBALL 
(OCUPACIO TEMPORAL PERSONAL 
NO  
 
PERMANENT) 

AMR 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

23/06/
10 

NOMENAMENT 
FUNCIONARI 
INTERÍ 

NOMENAMENT I/O PRESA DE 
POSSESSIO AL LLOC DE TREBALL 
(OCUPACIO TEMPORAL PERSONAL 
NO  
 
PERMANENT) 

RPM 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

23/06/
10 

NOMENAMENT 
FUNCIONARI 
INTERÍ 

NOMENAMENT I/O PRESA DE 
POSSESSIO AL LLOC DE TREBALL 
(OCUPACIO TEMPORAL PERSONAL 
NO  
 
PERMANENT) 

FJCO 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

18/06/
10 

NOMENAMENT 
FUNCIONARI 
INTERÍ 

NOMENAMENT I/O PRESA DE 
POSSESSIO AL LLOC DE TREBALL 
(OCUPACIO TEMPORAL PERSONAL 
NO  
 

JMPS 0 
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PERMANENT) 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

18/06/
10 

NOMENAMENT 
FUNCIONARI 
CARRERA 

NOMENAMENT I/O PRESA DE 
POSSESSIO AL LLOC DE TREBALL 
(OCUPACIO TEMPORAL PERSONAL 
NO  
 
PERMANENT) 

MCS 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

09/06/
10 

ACCEPTAR 
RENÚNCIA / 
NOMENAMENT 

RESOLUCIO CESSAMENT EN LLOC 
DE TREBALL 

MAMS 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

23/06/
10 

ACCEPTAR 
RENÚNCIA / 
NOMENAMENT 

RESOLUCIO CESSAMENT EN LLOC 
DE TREBALL 

JRM 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

23/06/
10 

ACCEPTAR 
RENÚNCIA / 
NOMENAMENT 

RESOLUCIO CESSAMENT EN LLOC 
DE TREBALL 

SMR 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

04/06/
10 

FINALITZACIÓ 
INTERINITAT 

RESOLUCIO CESSAMENT EN LLOC 
DE TREBALL 

CSG 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

11/06/
10 

FINALITZACIÓ 
INTERINITAT 

RESOLUCIO CESSAMENT EN LLOC 
DE TREBALL 

MDMS 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

18/06/
10 

FINALITZACIÓ 
INTERINITAT 

RESOLUCIO CESSAMENT EN LLOC 
DE TREBALL 

RBR 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

18/06/
10 

NOMENAMENT 
FUNCIONARI 
INTERÍ 

RESOLUCIO CESSAMENT EN LLOC 
DE TREBALL 

MAFV 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

15/06/
10 

RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI JNC 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

15/06/
10 

RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI CMRR 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

15/06/
10 

RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI MMO 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

15/06/
10 

RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI MJER 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

15/06/
10 

RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI RRG 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

25/06/
10 

OFERTA 
OCUPACIÓ 
PÚBLICA 

CORRECCIO ERRADES 
CONVOCATORIA PLACES BOMBERS 

ALTRES 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

28/06/
10 

BORSA INTERINS LLISTAT DEFENITIU BORSA TECNIC 
SUPERIOR CARTOGRAF PER 
PROCEDIMENT CONCURS DE  
 
MERITS  AMB CARACTER 
D'INTERINITAT 

ALTRES 0 



 18

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

28/06/
10 

BORSA INTERINS LLISTAT DEFINITIU ADMESOS 
EXCLOSO BORSA TECNIC 
SUPERIOR QUALITAT I AVALUACIO 
PER  
 
PROCEDIMENT EXTRAORDINARI 
CONCURS DE MERITS  AMB 
CARACTER INTERINITAT 

ALTRES  0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

30/06/
10 

ACCEPTAR 
RENÚNCIA / 
NOMENAMENT 

CESSAMENT EN LLOC DE TREBALL AMCB 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

30/06/
10 

RECONEIXEMENT 
SERVEIS PREVIS 

RECONEIXEMENT TEMPS SERVEIS 
EFECTS COMPUT TRIENNIS 

NVM 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

28/06/
10 

INICIAR 
EXPEDIENT 

EXPEDIENT AJUDA PER 
ESCOLARITAT 

FASS 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

28/06/
10 

INICIAR 
EXPEDIENT 

EXPEDIENT AJUDA PER 
ESCOLARITAT 

FJCO 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

28/06/
10 

REDUCCIÓ 
JORNADA 
LABORAL 

REDCCIO JORNADA JDM 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

29/06/
10 

REDUCCIÓ 
JORNADA 
LABORAL 

REDUCCIO JORNADA FMCF 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

30/06/
10 

BORSA INTERINS TS ARXIU SO I IMATGE 
PROCEDIMENT EXTRAORDINARI 
CONCURS DE MERITS AMB 
CARACTER  
 
INTERINITAT 

ALTRES 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

29/06/
10 

BORSA INTERINS LLISTAT PROVISIONAL ADMESOS I 
EXCLSOS CONVOCATORIA PER 
BORSA TGM  PER PROCEDIMENT  
 
EXTRAORDINARIA SISTEMA 
CONCURS MERITS AMB CARACTER 
INTERINITAT 

ALTRES 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

28/06/
10 

BORSA INTERINS LLISTAT DEFINITIU ADMESOS I 
EXCLOSOS CONVOCATORIA BORSA 
GM EN QUALITAT I AVALUACIO  
 
PER PROCEDIMENT 
EXTRAORDINARI SISTEMA 
CONCURS DE MERITS 

ALTRES 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

18/06/
10 

BORSA INTERINS LLISTAT DEFINITIU ADMESOS I 
EXCLOSOS CORRESPONENTS A LA 
CONVOCATORIA BORSA TS  
 
NORMALITZACIO LINGUISTICA PER 
PROCEDIMENT EXTRAORDINARI 
CONCURS MERITS 

ALTRES 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

27/01/
10 

BORSA INTERINS LLISTAT PROVISIONAL ADMESOS I 
EXCLOSOS CONVOCATORIA BORSA 
XOFER PER PROCEDIMENT  
 
EXTRAORDINARI DE SISTEMA 
CONCURS DE MERITS AMB 
CARACTER INTERINITAT 

ALTRES 0 
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DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

27/06/
10 

BORSA INTERINS LLISTAT PROVISONAL ADMESOS I 
EXCLOSOS CONVOCTARIA 
CARRETERES PROCEDIMENT  
 
EXTRAORDINARI SELECCIO AMB 
CARACTER INTERINITAT  

ALTRES 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

18/06/
10 

BORSA INTERINS LLISTA DEFINITIVA  PER BORSA 
ADMINISTRATIU ADMINISTRACIO 
GENERAL PER PROCEDIMENT  
 
EXTRAORDINRI CONCURS MERITS 
AMB CARACTER D'INTERINITAT 

ALTRES 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

18/06/
10 

BORSA INTERINS LLISTAT DEFINITIU ADMESOS I 
EXCLOSOS CONVIOCATORIA PER 
BORSA TECNICA SUPERIOR EN  
 
INEF PROCEDIMENT 
EXTRAORDINARI CONCURS MERITS 
AMB CARACTER INTERINITAT 

ALTRES 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

22/06/
10 

OFERTA 
OCUPACIÓ 
PÚBLICA 

APROVACIO LLISTA ADMESOS I 
EXCLOS CONVOCATORIA PROVES 
SISTEMA CONCURS OPOSICIO  
 
PLACES BOMBER CONDUCTOR  

ALTRES 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

22/06/
10 

ALTRES EXCLUSIO ASPIRANT BORSA 
TECNIC AUXILIAR ARXIU 
BIBLIOTECA  

MMVM 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

08/06/
10 

BORSA INTERINS LLISTAT PROVISIONAL ADMESOS 
EXCLOS CONVOCATORIA TGM EN 
QUALITAT I AVALUACIO   
 
PROCEDIMENT EXTRAORDINARI 
CONCURS DE MERITS AMB 
CARACTER D'INTERINITAT 

ALTRES 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

08/06/
10 

BORSA INTERINS LLISTAT PROVICISONAL ADMESOS 
I EXCLOS PER CONSTITUIR BORSA 
TS QUALITAT I AVALUACIO 

ALTRES 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

09/06/
10 

OFERTA 
OCUPACIÓ 
PÚBLICA 

NOMENAMENT TRIBUNAL 
QUALIFICADOR CONVOCATORIAS 
PROVES BOMBER CONDUCTOR 

ALTRES 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

01/07/
10 

JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIO BESTRETA CAIXA 
FOXA 

ALTRES 99,86 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

02/07/
10 

AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

RELACIO FACTURES 
45/13000/20100629 

PERSONES 
FISIQUES O 
JURIDIQUES 

3820,13 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

05/07/
10 

AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORIZAR, DISPOSAR, 
RECONEIXER I LIQUIDAR 
OBLIGACIO DESPESA RELACIO 
FACTURES  
 
Q/2009/1319 

LLGF 3903,99 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

29/06/
10 

INICIAR 
EXPEDIENT 

EXPEDIENT AJUDA PER 
ESCOARITAT 

MJCR 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

30/06/
10 

PERMÍS 
PATERNITAT 

CONCESSIO PERMIS NAIXEMENT 
FILL 

ALJ 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

30/06/
10 

REDUCCIÓ 
JORNADA 
LABORAL 

REDUCCIO JORNADA FJCA 0 
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DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

30/06/
10 

ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIE
S 

HORES EXTRAORDINARIES PERSONAL 
ADSCRIT AL CIM 

0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

02/07/
10 

CONCESSIÓ 
BESTRETA 

CONCESSIO BESTRETA MBS 2874,6 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

02/07/
10 

CONCESSIÓ 
BESTRETA 

CONCESSIO BESTRETA FJRL 1450,2 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

02/07/
10 

ALTRES ABONAMENT LIQUIDACIO 
VACANCES 

MBP 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

01/07/
10 

EFECTES PER 
JUBILACIÓ 

ABONAMENT PREMI JUBILACIO FHQ 2292,03 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

02/07/
10 

EFECTES PER 
JUBILACIÓ 

AJUDA PRE JUBILACIO ESPECIAL GRP 4114,3 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

01/07/
10 

RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIO FACTURES 
45/13000/20100701 

AGD 4000 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

30/06/
10 

REDUCCIÓ 
JORNADA 
LABORAL 

REDUCCIO JORNADA MJCR 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

29/06/
10 

REDUCCIÓ 
JORNADA 
LABORAL 

REDUCCIO JORNADA CML 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

02/07/
10 

NOMENAMENT 
FUNCIONARI 
INTERÍ 

NOMENAMENT I/O PRESA 
POSSESSIO AL LLOC DE TREBALL 
(OCUPACIO TEMPORAL PERSONAL 
NO  
 
PERMANENT) 

MAFV 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

02/07/
10 

RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI MRC 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

02/07/
10 

RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI VBF 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

02/07/
10 

RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI GDOSDG 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

02/07/
10 

RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI MEM 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

02/07/
10 

RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI AFLL 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

02/07/
10 

RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI ALLG 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

02/07/
10 

RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI JLLQ 0 
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DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

02/07/
10 

RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI MANM 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

02/07/
10 

RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI GPM 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

02/07/
10 

RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI FPE 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

02/07/
10 

RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI JRC 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

02/07/
10 

RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI ARO 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

02/07/
10 

RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI MRV 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

02/07/
10 

RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI BSM 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

02/07/
10 

RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI GSN 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

02/07/
10 

RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI SVC 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

02/07/
10 

RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI GVA 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

02/07/
10 

RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI MJRM 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

02/07/
10 

RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI GMF 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

02/07/
10 

RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI JMPB 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

02/07/
10 

RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI CMG 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

02/07/
10 

RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI VJSL 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

02/07/
10 

RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI SGR 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

02/07/
10 

RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI GBP 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

02/07/
10 

RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI GLPM 0 
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DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

02/07/
10 

RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI MMVM 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

02/07/
10 

RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI JPRB 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

02/07/
10 

RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI IFMDM 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

02/07/
10 

RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI PJBC 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

02/07/
10 

RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI ADHC 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

02/07/
10 

RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI MAEM 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

02/07/
10 

RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI LRE 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

02/07/
10 

RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI RLLM 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

02/07/
10 

RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI MDMTM 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

02/07/
10 

RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI MMCA 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

02/07/
10 

RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI JMT 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

02/07/
10 

RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI GVF 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

02/07/
10 

FINALITZACIÓ 
CONTRACTE 
LABORAL 

BAIXA JFCLL 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

09/06/
10 

ALTRES BONIFICACIO TREBALL FESTIU 
OPERADORS COMUNICACIONS 
JUNY A DESEMBRE 2009 

PERSONAL 
ADSCRIT AL PARC 
DE BOMBERS 

0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

02/07/
10 

FINALITZACIÓ 
INTERINITAT 

CESSAMENT LLOC TREBALL IMDM 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

02/07/
10 

NOMENAMENT 
FUNCIONARI 
INTERÍ 

NOMENAMENT I/O PRESA 
POSSESSIO AL LLOC TREBALL 
(OCUPACIO TEMPORAL PERSONAL 
NO  
 
PERMANENT) 

IFMDM 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

05/07/
10 

CONCESSIÓ 
BESTRETA 

CONCESSIO BESTRETA FCS 1504,7 
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DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

02/07/
10 

INICIAR 
EXPEDIENT 

EXPEDIENT AJUDA ESCOLARITAT AMJ 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

02/07/
10 

REDISTRIBUCIÓ 
EFECTIUS 

CESSAMENT I PRESA POSSESSIO AL 
LLOC DE TREBALL EFECTUATS PER 
LA MATEIXA AUTORITAT 

AHL 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

01/07/
10 

BORSA INTERINS MODIFICACIO BASES 
CONVOCATORIA  BORSA TECNIC 
SUPERIOR EN INEF PER 
PROCEDIMENT  
 
EXTRAORDINARI DE CONCURS 
MERITS AMB CARACTER 
INTERINITAT 

ALTRES 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

28/06/
10 

CONCESSIÓ 
LLICÈNCIA 

CONCESSIO LLICENCIA ASSUMPTES 
PROPIS 

CPG 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

29/06/
10 

APROVACIÓ 
NÒMINA 

APROVACIO NOMINA JUNY 2010 PERSONAL 
ADSCRIT AL CIM 

0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

02/07/
10 

ALTRES ADJUDICACIO PROVISIONAL 
CONTRACTE DE SERVEIS DE 
GESTIO I MANEIG UNITAT MOBIL 
AGENDA  
 
LOCAL 21 MITJANÇANT 
PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE 
PUBLICITAT 

ALTRES 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

08/07/
10 

RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIO FACTURES 
54/92060/20100708 

MBP 3250 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

08/07/
10 

RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIO FACTURES 
54/92060/20100708 

MRV 3250 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

08/07/
10 

RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIO FACTURES 
54/92060/20100708 

MCT 3250 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

23/06/
10 

ENCOMANDA 
FUNCIONS 

PRORROGA ENCOMANDA 
FUNCIONS 

EMJP 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

21/06/
10 

CONTRACTACIÓ 
PERSONAL 
LABORAL 

CONTRACTACIO EN REGIM 
LABORAL PERSONAL NETEJA L PER 
DPT HISENDA OOPP I INNOVACIO, 
DI  
 
SERVEIS GENERALS 

FRR 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

08/06/
10 

CONTRACTACIÓ 
PERSONAL 
LABORAL 

CONTRACTACIO REGIM LABORAL 
OFICIAL CARRETERES DPT OOPP 

JGM 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

09/07/
10 

ALTRES RETRIBUCIONS PERSONAL 
LABORAL COTNRACTAR PER OBRA 
O SERVEI EN COL.LABORACIO AMB 
EL  
 
SOIB 

MDF 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

14/06/
10 

CONTRACTACIÓ 
PERSONAL 
LABORAL 

CONTRACTACIO EN REGIM 
LABORAL FIX PEO ESPECIALITZAT  
PER DPT HISENDA, OOPP I 
INNOVACIO 

FMG 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

14/06/
10 

CONTRACTACIÓ 
PERSONAL 
LABORAL 

CONTRACTACIO REGIM LABORAL 
FIX PEO ESOPECIALITZAR PER DPT 
HISENDA, OOPP I INNOVACIO 

MAG 0 
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DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

06/07/
10 

RETENCIONS DE 
NÒMINES 

RETENCIONS JUDICIALS I 
ADMINISTRATIVES APLICADES AL 
PERSONAL DEL CIM DINS NOMINA 
MES  
 
JUNY 2010 

PERSONAL 
ADSCRIT AL CIM 

0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

06/07/
10 

AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZACIO RETENCIONS 
SINDICALS PRACTICADES JUNI 2010 

PERSONAL 
ADSCRIT AL CIM 

0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

06/07/
10 

AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZACIO, DISPOSICIO I 
RECONEIXEMENT DESPESA 
RELATIVA INGRES QUOTES 
SEGURETAT  
 
SOCIAL JUNY 2010 

TRESORERIA 
GENERAL  
SEGURETAT 
SOCIAL 

1065030 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

09/07/
10 

AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZAR, DISPOSAR, 
RECONEIXER I LIQUIDAR 
OBLIGHACIO DESPESA RELACIO 
FACTURES  
 
Q/2010/1347 

PERSONES 
FISIQUES I 
JURIDIQUES 

11077,23 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

07/07/
10 

RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIO FACTURES  
54/92060/20100707 

ADF 3250 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

07/07/
10 

RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIO FACTURES 
54/92060/20100706 

LLIBRES COLOM 
SL 

4279,67 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

14/06/
10 

CONTRACTACIÓ 
PERSONAL 
LABORAL 

CONTRACTACIO REGIM LABORAL 
FIX  PEO ESPECIALITZAT  DPT OOPP 
HISENDA, OOPP I INNOVACIO  

HBS 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

14/06/
10 

CONTRACTACIÓ 
PERSONAL 
LABORAL 

CONTRACTACIO REGIM LABORAL 
FIX MOSSO OFICIS DPT CULTURA 
TEATRE PRINCIPAL 

VSL 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

14/06/
10 

CONTRACTACIÓ 
PERSONAL 
LABORAL 

CONTRACTACIO REGIM LABORAL 
FIX MOSSO OFICIS DPT CULTURA 
TEATRE PRINCIPAL 

BPL 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

14/06/
10 

CONTRACTACIÓ 
PERSONAL 
LABORAL 

CONTRACTACIO REGIM LABORAL 
FIX MOSSO OFICIS DPT CULTURA 
TEATRE PRINCIPAL 

BGH 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

14/06/
10 

CONTRACTACIÓ 
PERSONAL 
LABORAL 

CONTRACTACIO REGIM LABORAL 
FIX PEO ESPECIALITZAT PER DPT 
HISENDA, OOPPP I INNOVACIO 

ACC 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

25/06/
10 

RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RESOLUCIO RELCIO FACTURES 
45/13000/20100625 

SA NOSTRA 
RENTING S.A. 

12949,5 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

22/06/
10 

AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

RELACIO FACTURES 
45/13000/20100622 

PERSONES 
FISIQUES I 
JURIDIQUES 

5932,81 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

02/06/
10 

AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

RELACIO FACTURES 
45/13000/20100601 

PERSONES 
FISIQUES I 
JURIDIQUES 

1311,38 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

18/06/
10 

AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

RELACIO FACTURES 
45/13000/20100620 

PERSONES 
FISIQUES I 
JURIDIQUES 

4762,73 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

21/06/
10 

AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

RELACIO FACTURES 
45/13000/20100621 

ALBERT ZEIGER 
ESPAÑA S.L. 

881,6 
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DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

09/06/
10 

RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIO FACTURES 
54/92060/20100609 

GRUPO MGO SA 9999,87 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

14/06/
10 

AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

RELACIO FACTURES 
45/13000/20100610 

PERSONES 
FISIQUES I 
JURIDIQUES 

6923,05 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

15/06/
10 

JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIO BESTRETA CAIXA 
FIXA 

ALTRES 117,82 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

21/06/
10 

JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIO BESTRETA CAIXA 
FIXA 

ALTRES 147,66 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

21/06/
10 

RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIO FACTURES 
45/13000/20100620 

SA NOSTRA 
RENTING SA 

8322,84 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

18/06/
10 

DESDOTACIÓ DE 
PLACES 

DESDOTACIO PARCIAL PLAÇA 
TRANSFERENCIA CREDITS 
REF:060/2010 

ALTRES 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

14/06/
10 

DOTACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA 
PLACES 

DOTACIO PLAÇA NOMENAMENT 
FUNCIONARI INTERI PER 
ACUMULACIO TASQUES 52/2010 

ALTRES 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

14/06/
10 

DOTACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA 
PLACES 

DOTACIO PLAÇA NOMENAMENT 
FUNCIOARI INTERI PER 
ACUMULACIO DE TASQUES AL DPT  
HISENDA,  
 
OOPP I INNOVACIO 047/2010 

ALTRES 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

18/06/
10 

DOTACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA 
PLACES 

DOTACIO PLAÇA NOMENAMENT 
FUNCIONARI INTERI PER 
ACUMULACIO TASQUES DPT 
HISENDA, OOPP  
 
I INNOVACIO 27/2010 

ALTRES 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

18/06/
10 

DOTACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA 
PLACES 

DOTACIO PLAÇA NOMENAMENT 
FUNCIONARI INTERI PER 
ACUMULACIO TASQUES  
COOPERACIO  
 
LOCAL I INTERIOR 16/2010 

ALTRES 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

09/06/
10 

DOTACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA 
PLACES 

DOTACIO PRESUPOSTARIA 
NOMENAMENT DOS FUNCIONARIS 
INTERINS PER ACUMULACIO 
TASQUES  
 
DPT ECONOMIA Y TURISME 46/2010 

ALTRES 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

25/06/
10 

DOTACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA 
PLACES 

DOTACIO PRESUPOSTARI PLAÇA 
DPT CULTURA I PATRIMONI 77/2010 

ALTRES 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

24/06/
10 

DOTACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA 
PLACES 

DOTACIO PRESSUPOSTARIA PLAÇA 
DPT ESPORTS I JOVENTUD I 
IGUALTAT 73/2010 

ALTRES 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

24/06/
10 

DOTACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA 
PLACES 

DOTACIO PRESSUPOSTARIA PLAÇA 
DPT COOPERACIO LOCAL I 
INTERIOR 74/2010 

ALTRES 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

24/06/
10 

DOTACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA 
PLACES 

DOTACIO PRESUPOSTARIA PLAÇA 
DPT COOPERACIO LOCAL I 
INTERIOR 75/2010 

ALTRES 0 
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DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

24/06/
10 

DOTACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA 
PLACES 

DOTACIO PRESSUPOSTARIA PLAÇA 
DPT CULTURA I PATRIMONI 76/2010 

ALTRES 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

25/06/
10 

RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RESOLUCIO RELACIO FACTURES 
45/13000/20100628 

SA NOSTRA 
RENTING 
SOCIEDAD 
UNIPERSONAL SA 

13191,65 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

24/05/
10 

AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

RECONEIXER I LIQUIDAR 
L'OBLIGACIO DESPESA RELACIO DE 
FACTURES 

SA NOSTRA 
INVERSIONS 
ESTABLECIMIENT
O FINANCIERO DE 
CREDITO SA 

1044 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

09/06/
10 

AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZAR, DISPOSAR, 
RECONEISER I LIQUIDAR 
OBLIGACIO DESPESA RELACIO 
FACTURES  
 
Q/2010/1078 

PERSONES 
FISIQUES I 
JURIDIQUES 

5075,95 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

09/06/
10 

AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZAR, DISPOSAR, 
RECONEIXER I LIQUIDAR 
OBLIGACIO DESPESA RELACIO 
FACTURES 

BORISGRAFIC S.L. 812 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

29/06/
10 

RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIO 
CORRESPONENT A LA 16ª I 18ª 
CERTIFICACIO PER ASSISTENCIA  
 
TECNICA PER REALITZAR 
L'ADAPTACIO DELS 
PLANEJAMENTS MUNICIPALS DEL 
MUNICIPIS DE MENYS  
 
DE 5000 HABITATS PLA 
TERRITORIAL LOT 2 FASE 2 

GABINET D'ANALIS  
AMBIENTAL I 
TERRITORIAL SL 

3723,94 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

29/06/
10 

RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIO 
CORRESPONENT A LA 16ª I 18ª 
CERTIFICACIO PER ASSISTENCIA  
 
TECNICA PER REALITZAR 
L'ADAPTACIO DELS 
PLANEJAMENTS MUNICIPALS DEL 
MUNICIPIS DE MENYS  
 
DE 5000 HABITATS PLA 
TERRITORIAL LOT 2 FASE 2 

GABINET D'ANALIS  
AMBIENTAL I 
TERRITORIAL SL 

3723,94 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

20/05/
10 

RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

JUSTIFICACIO BESTRETA CAIXA 
FIXA DPT COOPERACIO LOCAL I 
INTERIOR 

ALTRES 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

31/05/
10 

RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIO 
CORRSPONEN AL LA 14ª 
CERTIFICACIO PER ASSISTENCIA 
TECNICA  
 
PER REALITZAR ADAPTACIO DEL 
PLANEJAMENTS MUNICIPALS  DELS 
MUNICIPIS DE MENYS DE 5000  
 
HABITANTS PLA TERRITORIAL LOS 
2 FASE 2 

GABINET 
D'ANALISIS 
AMBIENTAL I 
TERRITORIAL SL 

3723,95 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

07/06/
10 

ALTRES APROVACIO CONVENI MARC DE 
COL·LABORACIO AMB L'ENTITAT: 
"FONS MAALLORQUI SOLIDARITAT  
 
I COOPERACIÓ" PER IMPULS DE LA 
XARXA DE CIUTATS I POBLES DE 
MALLORCA PER ALS DRETS  
 
HUMANS 

ALTRES 0 
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DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

01/06/
10 

ALTRES RESOLUCIO COOPERACIONS 
TECNIQUES DE 2010 

ALTRES 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

14/06/
10 

AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZACIO I DISPOSICIO 
SUBN'MINISTRAMENT DE 50 
MICROALTAVEUS COMPATIBLES 
AMB LA  
 
TECNOLOGIA TETRAPOL PER A LES 
RADIOCOMUNICACIONS DEL 
SERVEI DE MALLORCA, 
MITJANÇANT  
 
PROCEDIMENT DE CONTRACTE 
MENOR 

CEOTRONICS S.L. 20650 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

29/06/
10 

ALTRES CONCESSIO PRORROGA PER LA 
PRESENTACIO PLECS I CLAUSULES 
ADMINISTRATIVES QUE HAN DE  
 
REGIR LA CONTRACTACIO L'OBRA 
"CONTRUCCIO ESCOLETA 0-3 
ANYS" AJ SOLLER, OBRA 
FINAÇADA  
 
MITJA¿ÇANT UN CONVENI PER LES 
ANUALILTATS 2010-2011 

ALTRES 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

30/06/
10 

AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

APROVACIO EXPEDIENT 
AUTORITZACIO, DISPOSICIO, 
RECONEIXER I LIQUIDAR 
OBLIGACIO DE LA  
 
DESPESA RELATIVA A LA QUOTA 
EXERCICI 2010 ASSOCIACIO ARC 
LLATI 

ARC LLATI 5500 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

31/12/
09 

ALTRES PROPOSTA DE RESOLUCIO 
RECONEIXEMENT I LIQUIDACIO 
OBLIGACI RELATIVA A SUBVENCIO  
 
NOMINATIVA PER ANY 2009 
ASOCIACIO "MALLORCA RURAL" 
PER DESPESES DE FUNCIONAMENT 

MALLORCA 
RURAL 

19548,32 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

12/07/
10 

ALTRES DEDUCCIO PROPORCIONAL 
RETRIBUCIONS PER ABSENCIA  

FOM 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

12/07/
10 

ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIE
S 

HORES EXTRAORDINARIES PERSONAL 
ADSCRIT AL CIM 

0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

07/07/
10 

ALTRES ABONAMENT LIQUIDACIO 
VACANCES 

MGO 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

09/07/
10 

ALTRES HORES EXTRAORDINARIES PERSONAL 
ADSCRIT AL CIM 

0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

12/07/
10 

ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIE
S 

HORES EXTRAORDINARIES PERSONAL 
ADSCRIT AL CIM 

0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

30/05/
10 

EFECTES PER 
JUBILACIÓ 

BAIXA GRP 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

12/07/
10 

NOMENAMENT 
FUNCIONARI 
INTERÍ 

NOMENAMENT I O PRESA DE 
POSSESSIO AL LLOC DE TREBALL  
(OCUPACIO  TEMPORAL NO  
 
PRMANENT) 

MBP 0 
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DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

12/07/
10 

FINALITZACIÓ 
INTERINITAT 

CESSAMENT EN LLOC DE TREBALL PAP 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

09/06/
10 

PRORROGA 
INTERINITAT 

PRORROGA PRESTACIO SERVEIS 
REGIM D'INTERINITAT PER 
DESENVOLUIPAR PROGRAMES  
 
TEMPORALS 

MMTV 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

24/06/
10 

ALTRES PERMIS FUNCIONARI REMUNERAT 
(PARTICIPANT EN PROVA CROS DEL 
CAMPIONAT EUROPEO  
 
ESPORTIU DE POLICIES I BOMBER 
D'ATLETISME) 

BFF 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

24/06/
10 

ALTRES AUTORITZACIO FUNCIONARI US 
VEHICLES 

MAFF 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

28/06/
10 

ALTRES RESOLUCIO NOMENAMENT COM 
TRESORERA ACCIDENTAL CIM  

MVSP 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

09/06/
10 

ALTRES INCLUSIO NOMINA DESPESES 
DERIVADES TRAMITACIO 
PRORROGA DE CODUIR VEHICLES  

MASL 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

09/06/
10 

ALTRES INCLUSIO NOMINA DESPESES 
DERIVADES TRAMITACIO 
PRORROGA CONDUIR VEHICLES 

FRM 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

09/06/
10 

ALTRES INCLUSIO NOMINA DESPESES 
DERIVADES TRAMITACIO 
PRORROGA CONDUIR VEHICLES 

FPE 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

09/06/
10 

ALTRES INCLUSIO NOMINA DESPESES 
DERIVADES TRAMITACIO 
PRORROGA CONDUIR VEHICLES 

PMA 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

23/06/
10 

ALTRES RESOLUCIO DEMANDA EXECUTIVA 
PRESENTADA AL JUTJAT DE LO 
SOCIAL Nº 4 PALMA DINTRE  
 
ACTUACIONS 967/2009 

MGF 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

18/06/
10 

AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

INCLUSSIO NOMINA DESPESES 
QUILOMETRATJE  

MLMV 4,8 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

23/06/
10 

ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

ATORGAMENT COMPLEMENT 
PRODUCTIVITAT 

SIGP 34,33 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

23/06/
10 

CONCESSIÓ 
LLICÈNCIA 

CONCESSIO LLICENCIA PER 
ASSUMPTES PROPIS 

ECG 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

18/06/
10 

ENCOMANDA 
FUNCIONS 

ENCOMANDA DE FUNCIONS 
FUNCIONARIA 

DFP 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

18/06/
10 

ENCOMANDA 
FUNCIONS 

ENCOMANA FUNCIONS 
FUNCIONARIA 

JMPS 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

18/06/
10 

ENCOMANDA 
FUNCIONS 

ENCOMANA FUNCIONS 
FUNCIONARIA 

CEM 0 
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DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

30/06/
10 

CONCESSIÓ 
BESTRETA 

CONCESSIO BESTRETA  FBRC 2310,02 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

30/06/
10 

CONCESSIÓ 
BESTRETA 

CONCESSIO BESTRETA JMM 1731,82 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

22/06/
10 

ALTRES ABONAMENT LIQUIDACIO 
VACANCES  

LRM 13,75 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

22/06/
10 

ALTRES ABONAMENT LIQUIDACIO 
VACANCES  

JAOG 13,75 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

18/06/
10 

ALTRES ABONAMENT LIQUIDACIO 
VACANCES  

LMM 16,25 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

01/06/
10 

ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

CONCESSIO COMPLEMENT 
PRODUCTIVITAT 

PERSONAL 
ADSCRIT AL CIM15 

0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

21/06/
10 

ALTRES INCOACIO EXPEDIEN DISCIPLINARI 
FUNCIONARI INTERI 

FOM 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

31/05/
10 

ALTRES APROVACIO CONVENI PRACTIQUES 
AMB UIB 

ALTRES 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

28/06/
10 

CONCESSIÓ 
LLICÈNCIA 

CONCESSIO LLICENCIA PER 
ASSUMPTES PROPIS 

FRF 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

09/06/
10 

ALTRES INCLUSIO NOMINA DESPESES 
QUILOMETRATGE 

PERSONAL 
ADSCRIT AL CIM 

0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

25/06/
10 

ALTRES RESOLUCIO INICIAR PROCEDIMENT 
PER OCUPAR LLOC DE TREBALL DE 
TRESORER-A CIM 

ALTRES 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

23/06/
10 

DEIXAR SENSE 
EFECTE 

DEIXAR SENSE EFECTES UNA 
REDUCCIO JORNADA 

NLC 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

14/06/
10 

AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZACIO DISPOSICIO I 
RECONEISEMENT DESPESA 
RELATIVA INGRES QUOTES 
SEGURETAT  
 
SOCIAL MES MAIG 2010 

TRESORERIA 
GENERAL 
SEGURETAT 
SOCIAL 

1065030 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

30/06/
10 

AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZACIO I DISPOSICIO 
SUBMINISTRAMENT LLIBRES 
CAALA PER IMPARTICIO CURSOS 
CATALA  
 
DINS PLA FORMACIO CIM PER 
CONTRACTE MENOR 

LLIBRES COLOM 
SL 

4279,67 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

14/06/
10 

AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZACIO DISPOSICIO I 
RECONEIXEMENT DESPESA 
RELATIVA PAGAMENT 
PRESTACIONS  
 
DEVENGADES Y NO PERCEBUDAS 
PEL CAUSANT 

CRV 1942,39 
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DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

31/05/
10 

AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZACIO I DISPOSICIO 
CONTRACTAR PROFESSORS PER 
IMPARTI CURSOS DE LLENGUA  
 
CATALANA NIVELL C AL 
PERSONAL DEL CIM PER 
PROCEDIMENT CONTRACTE 
MENOR 

ALTRES 9750 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

29/05/
10 

AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZACIO I DISPOSICIO 
CONTRACTAR PROFSSOR PER 
IMPARTIR UN CURS DE LLENGUA  
 
CATALANA NIVELL B AL CIM PER 
PROCEDIMENT CONTRACTE 
MENOR 

ADF 3250 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

31/05/
10 

AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZACIO I DISPOSICIO 
CONTRACTAR PROFSSOR PER 
IMPARTIR UN CURS DE LLENGUA  
 
CATALANA NIVELL E AL CIM PER 
PROCEDIMENT CONTRACTE 
MENOR 

GRP 5000 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

29/04/
10 

AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

RESOLUCIO AUTORITZACIO I 
DISPOSICIO SERVEI REVISO 
RECARREGA I RETIMBRATGE  
 
EXTEINTORS DELSL PARCS SERVEI 
BOMBER  ANY 2010, PER 
CONTRACTE MENOR 

CHUB PARSI, SL 10723,17 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

18/06/
10 

ALTRES DEDUCCIO PROPORCIONAL 
RETRIBUCIONS PER ABSENCIA 

FOM 0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

16/06/
10 

ALTRES RESOLUCIO DEVOLUCIO TAXA 
INGRESADA INDEGUDAMENT 
CORRESPONENT ALS DRETS 
D'EXAMEN  
 
OOP 2009 

RAFC 25 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

18/06/
10 

ALTRES DETERMINACION DEDUCCIONS A 
APLICAR AL PERSONAL QUE HA 
EXERCIT EL DRET DE VAGA 8 JUNY  
 
2010 

PERSONAL 
ADSCRIT AL CIM 

0 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL I 
INTERIOR 

15/06/
10 

ALTRES MANIFESTACIO ELECCIO QUE S'HA 
EFECTUAT DITRE EL 
PROCEDIMENT RECLAMACIO 
PREVIA A LA  
 
VIA JURISDICCIONAL QUE HA 
INTERPOSAT AL CIM 

CPMP 0 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA I 
PATRIMONI 

11/06/
10 

JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ DE LA BESTRETA DE 
CAIXA FIXA 

DIFERENTS 
TERCERS 

3217,44 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA I 
PATRIMONI 

23/06/
10 

JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ DE LA BESTRETA DE 
CAIXA FIXA 

DIFERENTS 
TERCERS 

1926,25 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA I 
PATRIMONI 

30/06/
10 

AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I 
RECONEIXEMENT DE LES 
OBLIGACIONS DERIVADES DE LA 
RELACIÓ DE FACTURES RELATIVES  
 
A DESPESES DELS SERVEIS 
ADMINISTRATIUS DE CULTURA I 
PATRIMONI/CULTURA I 
PATRIMONI. 

DIFERENTS 
TERCERS 

510,98 
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DEPARTAMENT 
DE CULTURA I 
PATRIMONI 

23/06/
10 

AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I 
RECONEIXEMENT DE LES 
OBLIGACIONS DERIVADES DE LA 
RELACIÓ DE FACTURES RELATIVES  
 
A DESPESES BIBLIOTEQUES, 
ARXIUS I MUSEUS/CULTURA I 
PATRIMONI. 

LLIBRES COLOM, 
SL 

346,66 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA I 
PATRIMONI 

28/06/
10 

AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I 
RECONEIXEMENT DE LES 
OBLIGACIONS DERIVADES DE LA 
RELACIÓ DE FACTURES RELATIVES  
 
A DESPESES D'ÒRGANS DE GOVERN 
DE CULTURA/CULTURA I 
PATRIMONI. 

FONA ARTIS, SL 1250 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA I 
PATRIMONI 

10/06/
10 

AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I 
RECONEIXEMENT DE LES 
OBLIGACIONS DERIVADES DE LA 
RELACIÓ DE FACTURES RELATIVES  
 
A DESPESES DE NORMALITZACIÓ 
LINGÜÍSTICA/CULTURA I 
PATRIMONI. 

OCREATIVA.COM 628,72 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA I 
PATRIMONI 

15/06/
10 

AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I 
RECONEIXEMENT DE LES 
OBLIGACIONS DERIVADES DE LA 
RELACIÓ DE FACTURES RELATIVES  
 
A DESPESES DEL MUSEU 
KREKOVIC/CULTURA I PATRIMONI. 

PAPELERIA 
ANGEL, CB 

78,2 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA I 
PATRIMONI 

15/06/
10 

AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I 
RECONEIXEMENT DE LES 
OBLIGACIONS DERIVADES DE LA 
RELACIÓ DE FACTURES RELATIVES  
 
A DESPESES DE BIBLIOTEQUES, 
ARXIUS I MUSEUS/CULTURA I 
PATRIMONI. 

DIFERENTS 
TERCERS 

349,59 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA I 
PATRIMONI 

16/06/
10 

AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I 
RECONEIXEMENT DE LES 
OBLIGACIONS DERIVADES DE LA 
RELACIÓ DE FACTURES RELATIVES  
 
A DESPESES DE BIBLIOTEQUES, 
ARXIUS I MUSEUS/CULTURA I 
PATRIMONI. 

VICENTE LUIS 
TERRASA DIAZ 

388,6 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA I 
PATRIMONI 

17/06/
10 

AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I 
RECONEIXEMENT DE LES 
OBLIGACIONS DERIVADES DE LA 
RELACIÓ DE FACTURES RELATIVES  
 
A DESPESES DE BIBLIOTEQUES, 
ARXIUS I MUSEUS/CULTURA I 
PATRIMONI. 

DIFERENTS 
TERCERS 

1838,45 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA I 
PATRIMONI 

14/06/
10 

AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I 
RECONEIXEMENT DE LES 
OBLIGACIONS DERIVADES DE LA 
RELACIÓ DE FACTURES RELATIVES  
 
A DESPESES DELS SERVEIS 
ADMINISTRATIUS DE CULTURA I 
PATRIMONI/CULTURA I 
PATRIMONI. 

DM DELTA 
MUEBLES 

167,97 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA I 
PATRIMONI 

15/06/
10 

AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I 
RECONEIXEMENT DE LES 
OBLIGACIONS DERIVADES DE LA 
RELACIÓ DE FACTURES RELATIVES  
 
A DESPESES D'ÒRGANS DE GOVERN 
DE CULTURA/CULTURA I 
PATRIMONI. 

EDICIONS 62, SA 713,92 
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DEPARTAMENT 
DE CULTURA I 
PATRIMONI 

16/06/
10 

AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I 
RECONEIXEMENT DE LES 
OBLIGACIONS DERIVADES DE LA 
RELACIÓ DE FACTURES RELATIVES  
 
A DESPESES DELS SERVEIS 
ADMINISTRATIUS DE CULTURA I 
PATRIMONI/CULTURA I 
PATRIMONI. 

DIFERENTS 
TERCERS 

265,08 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA I 
PATRIMONI 

17/06/
10 

AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I 
RECONEIXEMENT DE LES 
OBLIGACIONS DERIVADES DE LA 
RELACIÓ DE FACTURES RELATIVES  
 
A DESPESES D'ÒRGANS DE GOVERN 
DE CULTURA/CULTURA I 
PATRIMONI. 

DIFERENTS 
TERCERS 

3997,35 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA I 
PATRIMONI 

17/06/
10 

AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I 
RECONEIXEMENT DE LES 
OBLIGACIONS DERIVADES DE LA 
RELACIÓ DE FACTURES RELATIVES  
 
A DESPESES DE BIBLIOTEQUES, 
ARXIUS I MUSEUS/CULTURA I 
PATRIMONI. 

S.A.I.B.S.A. 3688,31 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA I 
PATRIMONI 

18/06/
10 

AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I 
RECONEIXEMENT DE LES 
OBLIGACIONS DERIVADES DE LA 
RELACIÓ DE FACTURES RELATIVES  
 
A DESPESES D'ÒRGANS DE GOVERN 
DE CULTURA/CULTURA I 
PATRIMONI. 

VIAJES MARTEL, 
SA 

262,3 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA I 
PATRIMONI 

21/06/
10 

AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I 
RECONEIXEMENT DE LES 
OBLIGACIONS DERIVADES DE LA 
RELACIÓ DE FACTURES RELATIVES  
 
A DESPESES DEL MUSEU 
KREKOVIC/CULTURA I PATRIMONI. 

DIFERENTS 
TERCERS 

2062,95 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA I 
PATRIMONI 

23/06/
10 

AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I 
RECONEIXEMENT DE LES 
OBLIGACIONS DERIVADES DE LA 
RELACIÓ DE FACTURES RELATIVES  
 
A DESPESES DE BIBLIOTEQUES, 
ARXIUS I MUSEUS/CULTURA I 
PATRIMONI. 

DISTRIBUIDORA 
ROTGER 

1755,35 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA I 
PATRIMONI 

23/06/
10 

AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I 
RECONEIXEMENT DE LES 
OBLIGACIONS DERIVADES DE LA 
RELACIÓ DE FACTURES RELATIVES  
 
A DESPESES D'ÒRGANS DE GOVERN 
DE CULTURA/CULTURA I 
PATRIMONI. 

DOCUMENTA 
BALEAR, SL 

2000 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA I 
PATRIMONI 

18/06/
10 

AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I 
RECONEIXEMENT DE LES 
OBLIGACIONS DERIVADES DE LA 
RELACIÓ DE FACTURES RELATIVES  
 
A DESPESES DE BIBLIOTEQUES, 
ARXIUS I MUSEUS/CULTURA I 
PATRIMONI. 

DIFERENTS 
TERCERS 

4335,82 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA I 
PATRIMONI 

22/06/
10 

AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I 
RECONEIXEMENT DE LES 
OBLIGACIONS DERIVADES DE LA 
RELACIÓ DE FACTURES RELATIVES  
 
A DESPESES DEL SERVEI DE 
CULTURA I PATRIMONI/CULTURA I 
PATRIMONI. 

DIFERENTS 
TERCERS 

3422 
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DEPARTAMENT 
DE CULTURA I 
PATRIMONI 

22/06/
10 

AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I 
RECONEIXEMENT DE LES 
OBLIGACIONS DERIVADES DE LA 
RELACIÓ DE FACTURES RELATIVES  
 
A DESPESES DEL SERVEI DE 
CULTURA/CULTURA I PATRIMONI. 

ASSOCIACIÓ 
CULTURAL 
MÚSICS PER LA 
LLENGUA 

500 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA I 
PATRIMONI 

10/06/
10 

RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT DE LES 
OBLIGACIONS DERIVADES DE LA 
RELACIÓ DE FACTURES RELATIVES 
A DESPESES DE  
 
BIBLIOTEQUES, ARXIUS I 
MUSEUS/CULTURA I PATRIMONI. 

SERVICIOS DE 
ADMINISTRACIÓN 
E INFORMÁTICA 
BALEAR, SA 
(SAIBSA) 

4344,37 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA I 
PATRIMONI 

17/06/
10 

RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT DE LES 
OBLIGACIONS DERIVADES DE LA 
RELACIÓ DE FACTURES RELATIVES 
A DESPESES DE  
 
BIBLIOTEQUES, ARXIUS I 
MUSEUS/CULTURA I PATRIMONI. 

INTERNACIONAL 
BALEAR 
COURIER,SL 

128,18 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA I 
PATRIMONI 

15/06/
10 

RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT DE LES 
OBLIGACIONS DERIVADES DE LA 
RELACIÓ DE FACTURES RELATIVES 
A DESPESES DEL MUSEU  
 
KREKOVIC /CULTURA I PATRIMONI. 

GOMARIZ 
JARDINERS, S.L. 

684,4 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA I 
PATRIMONI 

30/06/
10 

RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT DE LES 
OBLIGACIONS DERIVADES DE LA 
RELACIÓ DE FACTURES RELATIVES 
A DESPESES DE  
 
CULTURA/CULTURA I PATRIMONI. 

CCR 150 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA I 
PATRIMONI 

30/06/
10 

RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT DE LES 
OBLIGACIONS DERIVADES DE LA 
RELACIÓ DE FACTURES RELATIVES 
A DESPESES DE  
 
BIBLIOTEQUES, ARXIUS I 
MUSEUS/CULTURA I PATRIMONI. 

PAZ TALENS 
(LABODONI 
COMUNICACIÓ I 
DISSENY) 

315,52 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA I 
PATRIMONI 

24/06/
10 

RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT DE LES 
OBLIGACIONS DERIVADES DE LA 
RELACIÓ DE FACTURES RELATIVES 
A DESPESES DE  
 
BIBLIOTEQUES, ARXIUS I 
MUSEUS/CULTURA I PATRIMONI. 

DIFERENTS 
TERCERS 

2118,27 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA I 
PATRIMONI 

30/12/
09 

RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT DE LES 
OBLIGACIONS DERIVADES DE LA 
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS 
PER A PROJECTURES  
 
CULTURALS DE LES ENTITATS 
D'ADMINISTRACIÓ LOCAL 2009 

AJUNTAMENT DE 
SANT LLORENÇ 
DES CARDASSAR 

4185,77 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA I 
PATRIMONI 

31/12/
09 

RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT DE LES 
OBLIGACIONS DERIVADES DE LA 
CONVOCATÒRIA DE SUPORT 
GENÈRIC A LA PRODUCCIÓ  
 
EDITORIAL I FONOGRÀFICA EN 
LLENGUA CATALANA. FASE  

TUMBET MUSIC 
SCP 

10746,27 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA I 
PATRIMONI 

31/12/
09 

RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT DE LES 
OBLIGACIONS DERIVADES DE LA 
CONVOCATÒRIA DE SUPORT 
GENÈRIC A LA PRODUCCIÓ  
 
EDITORIAL I FONOGRÀFICA EN 
LLENGUA CATALANA, FASE  

ONA DIGITAL, SL 3946,93 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA I 
PATRIMONI 

31/12/
09 

RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT DE LES 
OBLIGACIONS DERIVADES DE LA 
CONVOCATÒRIA DE SUPORT 
GENÈRIC A LA PRODUCCIÓ  
 
EDITORIAL I FONOGRÀFICA EN 
LLENGUA CATALANA, FASE 

EDITORIAL MOLL, 
SL 

14797,81 
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DEPARTAMENT 
DE CULTURA I 
PATRIMONI 

31/12/
09 

RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT DE LES 
OBLIGACIONS DERIVADES DE LA 
CONVOCATÒRIA DE SUPORT 
GENÈRIC A LA PRODUCCIÓ  
 
EDITORIAL I FONOGRÀFICA EN 
LLENGUA CATALANA, FASE II 

ENSIOLA 
EDITORIAL 

5766,05 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA I 
PATRIMONI 

31/12/
09 

RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT DE LES 
OBLIGACIONS DERIVADES DE LA 
CONVOCATÒRIA DE SUPORT 
GENÈRIC A LA PRODUCCIÓ  
 
EDITORIAL I FONOGRÀFICA EN 
LLENGUA CATALANA, FASE II 

INREVES, SL 1211,89 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA I 
PATRIMONI 

31/12/
09 

RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT DE LES 
OBLIGACIONS DERIVADES DE LA 
CONVOCATÒRIA DE SUPORT 
GENÈRIC A LA PRODUCCIÓ  
 
EDITORIAL I FONOGRÀFICA EN 
LLENGUA CATALANA, FASE II 

EDICIONS CAN 
SIFRE 

16838,94 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA I 
PATRIMONI 

05/05/
10 

INICIAR 
EXPEDIENT 

INICIAR L'EXPEDIENT RELATIU A 
LES BASES I A LA CONVOCATÒRIA 
DE SUBVENCIONS PER ADAPTAR 
ELS MUSEUS O LES  
 
COL·LECCIONS MUSEOGRÀFIQUES 
DE MALLORCA DE TITULARITAT 
PRIVADA A LA LLEI DE MUSEUS. 

DIFERENTS 
TERCERS 

0 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA I 
PATRIMONI 

05/07/
10 

AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I 
RECONEIXEMENT DE LES 
OBLIGACIONS DERIVADES DE LA 
RELACIÓ DE FACTURES RELATIVES  
 
A DESPESES DELS SERVEIS 
ADMINISTRATIUS DE CULTURA I 
PATRIMONI/CULTURA I PATRIMONI 

DIFERENTS 
TERCERS 

2001,55 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA I 
PATRIMONI 

02/07/
10 

AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZAR, DISPOSAR I 
RECONÈIXER LES OBLIGACIONS 
DERIVADES DE LA RELACIÓ DE 
FACTURES RELATIVES A DESPESES  
 
DE BIBLIOTEQUES, ARXIUS I 
MUSEUS/CULTURA I PATRIMONI 

CSG 2735 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA I 
PATRIMONI 

02/07/
10 

AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZAR, DISPOSAR I 
RECONÈIXER LES OBLIGACIONS 
DERIVADES DE LA RELACIÓ DE 
FACTURES RELATIVES A DESPESES  
 
DEL SERVEI DE 
CULTURA/CULTURA I PATRIMONI 

DIFERENTS 
TERCERS 

797,53 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA I 
PATRIMONI 

12/06/
10 

AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT 

AUTORITZAR EL DESPLAÇAMENT  MMM 0 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA I 
PATRIMONI 

25/05/
10 

AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT 

AUTORITZAR DESPLAÇAMENT HIG 0 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA I 
PATRIMONI 

24/05/
10 

INCLUSIÓ NÒMINA 
PER DIETES 

AUTORITZAR L'ABONAMENT DE 
DESPESES 

IGLL 96,5 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA I 
PATRIMONI 

26/05/
10 

ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

ATORGAR COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT PER ESTAR EN 
POSSESSIÓ DEL NIVELL C DE 
CATALÀ 

CGG 34,33 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA I 
PATRIMONI 

24/05/
10 

AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT 

AUTORITZAR DESPLAÇAMENTS MMGS 0 
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DEPARTAMENT 
DE CULTURA I 
PATRIMONI 

11/06/
10 

INICI 
PROCEDIMENT 
ADMINISTRATIU 

INICIAR LA TRAMITACIÓ PER A 
L'APROVACIÓ DEL NOU 
REGLAMENT DEL CENTRE 
COORDINADOR DE BIBLIOTEQUES 
DE  
 
MALLORCA ADEQUAT A LA LLEI 

DIFERENTS 
TERCERS 

0 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA I 
PATRIMONI 

11/06/
10 

MODIFICACIÓ DE 
LA RESOLUCIÓ 

MODIFICACIÓ DE L'AUTORITZACIÓ, 
DISPOSICIÓ I RECONEIXEMENT DE 
LES OBLIGACIONS DERIVADES DE 
LA RELACIÓ DE  
 
FACTURES RELATIVES A DESPESES 
DEL CENTRE CULTURAL LA 
MISERICÒRDIA/ CULTURA I 
PATRIMONI 

TEMEL, TÉCNICAS 
DE 
MANTENIMIENTO 
ELECTRÓNICO, SL 

124,73 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA I 
PATRIMONI 

13/05/
10 

ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

ATORGAMENT DEL COMPLEMENT 
DE PRODUCTIVITAT PER ESTAR EN 
POSSESSIÓ DEL NIVELL D DE 
CATALÀ 

MCR 34,33 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA I 
PATRIMONI 

28/06/
10 

MODIFICACIÓ DE 
LA RESOLUCIÓ 

MODIFICACIÓ DE L'AUTORITZACIÓ, 
DISPOSICIÓ I RECONEIXEMENT DE 
LES OBLIGACIONS DERIVADES DE 
LA RELACIÓ DE  
 
FACATURES RELATIVES A 
DESPESES DE BIBLIOTEQUES, 
ARXIUS I MUSEUS/CULTURA I 
PATRIMONI. 

LLIBRES COLOM, 
SL 

131,91 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA I 
PATRIMONI 

25/06/
10 

APROVAR 
EXPEDIENT 
CONTRACTACIÓ 

APROVACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ 
DEL SERVEI DE DISSENY I 
MAQUETACIÓ "CULTURA EN 
XARXA" 

GIRALDO Y GINER 
COMUNICACION, 
SL 

0 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA I 
PATRIMONI 

25/06/
10 

APROVAR 
EXPEDIENT 
CONTRACTACIÓ 

APROVAR LA CONTRACTACIÓ DEL 
SERVEI DE MUNTATGE I 
DESMUNTATGE DE L'ESTAND DELS 
GLOSADORS DE MALLORCA 

FFS 0 

DEPARTAMENT 
DE CULTURA I 
PATRIMONI 

25/06/
10 

APROVAR 
EXPEDIENT 
CONTRACTACIÓ 

APROVAR LA CONTRACTACIÓ DEL 
SERVEI D'IMPRESSIÓ DE ROLLERS 
"CULTURA EN XARXA" 

MARGEN DIGITAL 
BALEARES, SL 

0 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

15/03/
10 

APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIO COMPTES DE 
DESPESES 

CARLSON 
WAGONLIT 
ESPAÑA 

184,13 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

15/03/
10 

APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIO COMPTES DE 
DESPESES 

Q/2010/205 7688,12 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

11/03/
10 

APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIO COMPTES DE 
DESPESES 

Q/2010/179 225,67 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

11/03/
10 

APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIO COMPTES DE 
DESPESES 

Q/2010/182 209,47 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

10/03/
10 

ALTRES CONTRACTACIO D'UN SERVEI DE 
FOTOGRAFIA PELS ACTES 
PROTOCOL·LARIS DEL CONSELL DE  
 
MALLORCA QUE TINGUIN LLOC A 
LA SEVA SEU. 

FOTO LEVANTE S.L 17979,98 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

19/03/
10 

RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

RECTIFICACIÓ D'UNA RESOLUCIÓ 
D'APROVACIÓ COMPTES DE 
DESPESES 

Q/2010/91 3103,25 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

10/03/
10 

DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

DEVOLUCIO FIANÇA RCD. 13/2010 A.M.O 845,93 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

10/03/
10 

DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

DEVOLUCIO FIANÇA RCD. 657/2009 COM. 
PROPIETARIOS CR. 
MARBELLA, 12 

35695,77 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

10/03/
10 

DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

DEVOLUCIO FIANÇA RCD. 643/2009 CASA PROTEA S.L 853,68 
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DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

10/03/
10 

DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

DEVOLUCIO FIANÇA RCD.648/2009 INVERSIONS CA'N 
FONT S.L 

20858,37 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

10/03/
10 

ABONAR 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

INCLUSSIÓ EN LA NÒMINA DE 
DESPESES DE QUILOMETRATGE  

M.R.V 204,71 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

10/03/
10 

ABONAR 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

INCLUSSIÓ EN LA NÒMINA DE 
DESPESES DE QUILOMETRAGE 

M.R.V 31,22 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

10/03/
10 

ABONAR 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

INCLUSSIÓ EN LA NÒMINA DE 
DESPESES DE QUILOMETRATGE 

A.S.M 277,36 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

15/03/
10 

ALTRES APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DE 
LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ 
PRIVATIVA O APROFITAMENT  
 
ESPECIAL DE DOMINI PÚBLIC 
INSULAR 

LA CAIXA 35390,4 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

02/06/
10 

RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT D' OBLIGACIO DE 
LA RELACIO DE FACTURES 
RELATIVES A DESPESES DEL 
CENTRE  
 
SOCIOCULTURAL DE MANACOR / 
PRESIDENCIA 

CLUB GIMNAS 
MANACOR, S.L 

1363,18 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

02/06/
10 

RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT D' OBLIGACIO DE 
LA RELACIO DE FACTURES 
RELATIVES A DESPESES DEL 
CENTRE  
 
SOCIOCULTURAL DE MANACOR / 
PRESIDENCIA 

PERSONES 
FISIQUES O 
JURIDIQUES QUE S' 
HI INDIQUEN 

4424 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

31/05/
10 

APROVAR 
FACTURES ADO 

ADO DE LA RELACIO DE FACTURES 
AMB CODI Q/2010/922 RELATIVES A 
DESPESES DE PERSONES  
 
MAJORS /PRESIDENCIA 

TECNOEVENTOS 
DE BALEARES,S.L 

3990,4 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

02/06/
10 

RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT D' OBLIGACIO DE 
LA RELACIO DE FACURES 
RELATIVES A DESPESES DEL 
CENTRE  
 
SOCIOCULTURAL DE MANACOR / 
PRESIDENCIA 

PESONES FISIQUES 
O JURIDIQUES QUE 
S' HI INDIQUEN 

4424 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

02/06/
10 

RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT D' OBLIGACIO DE 
LA RELACIO DE FACTURES 
RELATIVES A DESPESES DEL 
CENTRE  
 
SOCIOCULTURAL DE MANACOR / 
PRESIDENCIA 

CLUB GIMNAS 
MANCACOR, S. L 

1363,18 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

25/05/
10 

RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT D' OBLIGACIO DE 
LA RELACIO DE FACTURES 
RELATIVES A DESPESES DEL 
CENTRE  
 
SOCIOCULTURAL D' INCA / 
PRESIDENCIA 

V.S.A. 1100 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

31/05/
10 

APROVAR 
FACTURES ADO 

ADO DE LA RELACIO DE FACTURES 
AMB CODI Q/2010/922 RELATIVES A 
DESPESES DE PERSONES  
 
MAJORS / PRESIDENCIA 

TECNOEVENTOS 
DE BALEARES, S.L 

3990,4 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

09/06/
10 

RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT D' OBLIGACIO DE 
LA RELACIO DE FACTURES 
RELATIVES A DESPESES DE  
 
RELACIONS CIUTADANES / 
PRESIDENCIA 

PERSONES 
FISIQUES O  
JURIDIQUES QUE S' 
HI INDIQUEN 

34742 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

09/06/
10 

APROVAR 
FACTURES ADO 

ADO DE LA RELACIO DE FACTURES 
AMB CODI Q/2010/1079 RELATIVES 
A DESPESES DE RELACIONS  
 
CIUTADANES / PRESIDENCIA 

MALLORCA 
SALSA,S.L  

1740 
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DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

10/06/
10 

RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT D 'OBLIGACIO DE 
LA RELACIO DE FACTURES 
RELATIVES  A DESPESES DE  
 
PERSONES MAJORS / PRESIDENCIA 

CUCAVELA 
ALTERNATIVA 
SOCIOCULTURAL, 
S.L. 

46200,28 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

10/06/
10 

RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT D' OBLIGACIO DE 
LA RELACIO DE FACTURES 
RELATIVES A DESPESES DE  
 
PERSONES MAJORS / PRESIDENCIA 

MINSER SERVICIOS 
GENERALES 
OUTSOURCING, S.L  

55912,55 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

10/06/
10 

RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT D' OBLIGACIO DE 
LA RELACIO DE FACTURES 
RELATIVES A DEPESES DE 
PERSONES  
 
MAJORS / PRESIDENCIA  

INICIATIVES DE 
CIUTAT , S.L 

54603,69 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

01/06/
10 

RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT D' OBLIGACIO DE 
LA RELACIO DE FACTURES   
RELATIVES A DESPESES DEL 
CENTRE  
 
SOCIOCULTURAL DE MANACOR / 
PRESIDENCIA 

C.N.S. 3067,88 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

14/06/
10 

APROVAR 
FACTURES ADO 

ADO DE LA RELACIO DE FACTURES 
AMB CODI Q/2010/1102 RELATIVES 
A DESPESES DE PERSONES  
 
MAJORS / PRESIDENCIA 

MIFU, S.A 50 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

16/06/
10 

APROVAR 
FACTURES ADO 

ADO DE LA RELACIO DE FACTURES 
AMB CODI Q/2010/1167 RELATIVES 
A DESPESES DE RELACIONS  
 
CIUTADANES / PRESIDENCIA 

ZOO MUSIC 
PRODUCCIONS S.L 

2999,76 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

09/12/
09 

ALTRES APROVACIÓ DE LA PROVISIÓ DE 
FONS AL PROCURADOR DELS 
TRIBUNALS SENYOR A.G.S 

A.G.S 300 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

26/11/
09 

DIPÒSIT CAIXA 
GENERAL DEL 
TRESOR PÚBLIC 

DIPÒSITS A LA CAIXA GENERAL 
DEL TRESOR PÚBLIC 

I.A.F 4803,63 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

02/12/
09 

APROVAR 
CONVENI DE 
COL.LABORACIÓ 

CONVENI DE COL·LABORACIO 
ENTRE EL CONSELL, IMAS I 
AJUNTAMENT DE PALMA 

PERSONAL 
D'INTERPRETACIÓ 
DE LLENGUATGE 
DE SIGNES  

0 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

09/12/
09 

ALTRES APROVACIO DE LA PROVISIO DE 
FONS AL PROCURADOR DELS 
TRIBUNALS A.G.S 

A.G.S 300 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

01/12/
09 

RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

RECTIFICACIÓ D'UNA RESOLUCIÓ 
D'APROVACIÓ COMPTES DE 
DESPESES 

CARLSON 
WAGONLIT 
ESPÁÑA 

453,87 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

30/12/
09 

APROVAR 
EXPEDIENT 
CONTRACTACIÓ 

APROVACIÓ DE LA CONTRATACIÓ 
RELATIVA AL CONTRACTE DEL 
SERVEI DE FOTOGRAFIA D'ACTES  
 
PROTOCOLARIS DEL CONSELL DE 
MALLORCA 

SAPIC VALENCIA 
FREELANCES 
COOP. V. 

40000 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

30/12/
09 

ALTRES COMISSIÓ PER PERCENTATGE DE 
DESCOMPTE DE TPV 

SA NOSTRA 17,19 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

30/12/
09 

ALTRES COMISSIÓ PER PERCENTATGE DE 
DESCOMPTE DE TPV 

REFUGIS 114,18 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

30/12/
09 

RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT DE L'OBLIGACIÓ 
A FAVOR DE L'ASSOCIACIÓ 
L'OBSERVATORI ASTRONÒMIC DE  
 
MALLORCA 

ASSOCIACIÓ 
OBSERVATORI 
ASTRONÒMIC DE 
MALLORCA 

45000 



 38

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

26/11/
09 

RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

RECTIFICACIÓ DE ENDOSSAAMENT 
I ORDENACIÓ DEL PAGAMENT DE 
L'OBLIGACIÓ DE LA DESPESA  
 
RELATIVA A LA COBERTURA DELS 
ACCIDENTS DURAN LA 
REALITZACIÓ DE LES PROVES  
 
ORGANITZADES PERL MALLORCA 
PRIX 09 

PREVISION 
BALEAR MPS 

1880 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

22/12/
09 

RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

RECTIFICACIO DE LA RESOLUCIO 
DE DEVOLUCIO FIANÇA RCD. 
553/2009 

PUIG DE LA MOLA, 
6 URB. 

1364,47 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

06/04/
10 

APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DE 
DESPESES 

Q/2010/322 2960,32 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

23/03/
10 

CONCESSIÓ 
BESTRETA 

TRASLLAT DE JUSTIFICACIÓ DE LA 
BESTRETA DE CAIXA FIXA 

J/2010/18 428,3 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

29/03/
10 

APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIO COMPTES DE 
DESPESES 

M.L.V.F 213,21 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

30/12/
09 

ALTRES COMISSIÓ PER PERCENTATGE DE 
DESCOMPTE DE TPV 

LA CAIXA 107,86 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

24/03/
10 

APROVAR 
FACTURES ADO 

RESOLUCIÓ D'ORDENACIÓ DEL 
PAGAMENT DE LA RELACIÓ DE 
FACTURES  

Q/2010/195 578,89 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

22/06/
10 

RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT D' OBLIGACIO DE 
LA RELACIO DE FACTURES 
RELATIVES A DESPESES DEL 
CENTRE  
 
SOCIOCULTURAL DE MANACOR / 
PRESIDENCIA 

PERSONES 
FISIQUES O  
JURIDIQUES QUE S' 
HI INDIQUEN 

10699,2 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

21/06/
10 

ABONAR 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

INCLUSIO EN NOMINA DE 
DESPESES DE QUILOMETRATGE 

A.O.V. 24,01 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

21/06/
10 

ABONAR 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

INCLUSIO EN NOMINA DE 
DESPESES DE QUILOMETRATGE 

M.P.R. 52,35 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

28/06/
10 

ABONAR 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

INCLUSIO EN NOMINA DE 
DESPESES DE QUILOMETRATGE 

M.M.G. 120,07 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

23/06/
10 

ABONAR 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

INCLUSIO EN NOMINA DE 
DESPESES DE QUILOMETRATGE 

J.M.S 129,67 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

28/06/
10 

ABONAR 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

INCLUSIO EN NOMINA DE 
DESPESES DE QUILOMETRATGE 

A.F.J.  111,91 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

25/06/
10 

APROVAR 
FACTURES ADO 

ADO DE LA RELACIO DE FACTURES 
AMB CODI Q/2010/1260 RELATIVES 
A DESPESES DE RALACIONS  
 
CIUTADANES / PRESIDENCIA 

ZOO MUSIC 
PRODUCCIONS S.L 

2999,76 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

28/06/
10 

APROVAR 
FACTURES ADO 

ADO DE LA RELACIO DE FACTURES 
AMB CODI Q/2010/1268 RELATIVES 
A DESPESES DEL CENTRE  
 
SOCIOCULTURAL D' INCA / 
PRESIDENCIA 

SONOVISION INCA, 
S.L 

787,64 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

29/06/
10 

APROVAR 
FACTURES ADO 

ADO DE LA RELACIO DE FACTURES 
AMB CODI Q/2010/1273 RELATIVES 
A DESPESES DEL CENTRE  
 
SOCIOCULTURAL DE MANACOR / 
PRESIDENCIA 

PERSONES 
FISIQUES O  
JURIDIQUES QUE S' 
HI INDIQUEN 

3492,02 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

28/06/
10 

APROVAR 
FACTURES ADO 

ADO DE LA RELACIO DE FACTURES 
AMB CODI Q/2010/1270 RELATIVES 
A DESPESES DEL CENTRE  
 
SOCIOCULTURAL D' INCA 

PERSONES 
FISIQUES O  
JURIDIQUES QUE S' 
HI INDIQUEN 

1178,98 
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DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

22/03/
10 

APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIO COMPTES DE 
DESPESES  

DELEGACIO 
ESPECIAL DE 
BALEARS DE 
L'ADMINISTRACIÓ 
TRIBUTÀRIA 

768,28 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

25/03/
10 

APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIO COMPTES DE 
DESPESES 

M.L.V.F 499,5 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

30/03/
10 

ADJUDICACIÓ 
EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ 

ADJUDICACIO CONTRACTE DEL 
SERVEI D'AUDITORIES FINANCERES  

ERNST & YOUNG 
SL 

31668 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

26/03/
10 

DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

DEVOLUCIO FIANÇA RCD 667/2009 BANCO DE 
SABADELL S.A 

2019,8 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

25/03/
10 

DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

DEVOLUCIO FIANÇA RCD. 460/2009 PROMOCIONES 
NICUESA S.A 

2397,67 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

25/03/
10 

DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

DEVOLUCIO FIANÇA RCD. 472/2009 PROMOCIONES 
NICUESA S.A 

2397,67 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

25/03/
10 

DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

DEVOLUCIO FIANÇA RCD.473/2009 PRO 2397,67 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

25/03/
10 

DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

DEVOLUCIO FIANÇA RCD. 471/2009 PROMOCIONES 
NICUESA S.A 

2397,67 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

06/04/
10 

APROVAR 
EXPEDIENT 
CONTRACTACIÓ 

RESOLUCIO D'APROVACIO DE 
L'EXPEDIENT DE CONTRACTE 
MENOR PER LA REALITZACIO DEL 
CURS  
 
DE PUNT MALLORQUÍ AL CENTRE 
SOCIOCULTURAL DE MANACOR  

M.G.G 5760 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

06/04/
10 

APROVAR 
EXPEDIENT 
CONTRACTACIÓ 

RESOLUCIO D'APROVACIO DE 
L'EXPEDIENT DE COTRACTE 
MENOR PER LA REALITZACIO DEL 
CURS  
 
DE DIBUIX I PINTURA AL CENTRE 
SOCIOCULTURAL DE MANACOR 

C.A.M 3562,84 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

06/04/
10 

APROVAR 
EXPEDIENT 
CONTRACTACIÓ 

RESOLUCIO D'APROVACIO DE 
L'EXPEDIENT DE CONTRACTE 
MENOR PRE LA REALITZACIO DEL 
CURS  
 
DE GIMNÀSTICA AL CENTRE 
SOCIOCULTURAL DE MANACOR 

M.M.G 4483,2 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

06/04/
10 

APROVAR 
EXPEDIENT 
CONTRACTACIÓ 

RESOLUCIO D'APROVACIO DE 
L'EXPEDIENT DE CONTRACTE 
MENOR PER LA REALITZACIO DEL 
CURS  
 
DE DECORACIO DAMUNT VIDRE AL 
CENTRE SOCIOCULTURAL DE 
MANACOR 

F.V.M 4483,2 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

06/04/
10 

APROVAR 
EXPEDIENT 
CONTRACTACIÓ 

RESOLUCIO D'APROVACIO DE 
L'EXPEDIENT DE CONTRACTE 
MENOR PER LA REALITZACIO D'UN 
CURS  
 
DE NATACIO AL CENTRE 
SOCIOCULTURAL DE MANACOR 

CLUB GIMNAS 
MANACOR 

6038,41 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

01/07/
10 

RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT D' OBLIGACIO DE 
LA RELACIO DE FACTURES 
RELATIVES A DESPESES DEL 
CENTRE  
 
SOCIOCULTURAL DE MANACOR / 
PRESIDENCIA 

C.N.S. 3067,88 
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DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

02/07/
10 

RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT D' OBLIGACIO DE 
LA RELACIO DE FACTURES 
RELATIVES A DESPESES DE  
 
PERSONES MAJORS / PRESIDENCIA 

MINSER SERVICIOS 
GENERALES 
OUTSOURCING, S.L  

2291,94 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

05/07/
10 

RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT D' OBLIGACIO DE 
LA RELACIO DE FACTURES 
RELATIVES A DESPESES DEL 
CENTRE  
 
SOCIOCULTURAL DE MANACOR / 
PRESIDENCIA 

M.G.J. 3600 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

05/07/
10 

RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT D' OBLIGACIO DE 
LA RELACIO DE FACTURES 
RELATIVES A DESPESES DE  
 
PERSONES MAJORS / PRESIDENCIA 

MALLORCA FOOD 
COMPANY, SL 

47384,95 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

05/07/
10 

RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT D' OBLIGACIO DE 
LA RELACIO DE FACTURES 
RELATIVES A DESPESES DE  
 
PERSONES MAJORS / PRESIDENCIA 

INICIATIVES DE 
CIUTAT , S.L 

2291,94 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

05/07/
10 

RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT D' OBLIGACIO 
CORRESPONENT A LA RELACIO DE 
FACTURES RELATIVES A  
 
DESPESES DE PERSONES MAJORS / 
PRESIDENCIA 

INICIATIVES DE 
CIUTAT , S.L 

2291,94 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

01/07/
10 

ABONAR 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

INCLUSIO EN NOMINA DE 
DESPESES DE QUILOMETRATGE 

A.M.M.I 133,04 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

10/06/
10 

RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONÈIXER L¿OBLIGACIÓ 
DERIVADA DE LA FACTURA 
N.90/2010 INCLOSA EN EL RO NÚM. 
D'APUNT  
 
PREVI 920100006584, REFERENT AL 
MANTENIMENT DE LA WEB -
SERRADETRAMUNTANA.NET- , MES 
DE  
 
MAIG DE 2010 

LACOMBA 
PRODUCCIONS, SL 

1720,66 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

10/06/
10 

RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONÈIXER L'OBLIGACIÓ 
DERIVADA DE LA FRA. NÚM. 
2010/49, INCLOSA EN EL 
RECONEIXEMENT  
 
OBLIGACIÓ N. APUNT PREVI 
920100006585, REFERENT AL SERVEI 
D'ASSESSORAMENT I GESTIÓ  
 
D'IMATGE CORPORATIVA 
INSTITUCIONAL DURANT EL MES 
DE MAIG DE 2010 

BORISGRÀFIC,SL 1729,37 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

16/06/
10 

RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONÈIXER LES OBLIGACIONS 
DERIVADES DE LES FACTURES 
INCLOSES EN EL RO NÚM. D'APUNT  
 
PREVI 920100006922,  REFERENT A 
DESPESES DE PUBLICITAT DE LA 
PARTIDA DELS SERVEIS  
 
TRANFERITS TERRITORI 
 
 
 
 

DI 7, SL Y MEDIA 
PLANNING GROUP, 
SA, UTE 

12277,44 
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DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

16/06/
10 

RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONÈIXER LES OBLIGACIONS 
DERIVADES DE LES FACTURES 
INCLOSES EN EL RO NÚM. D'APUNT  
 
PREVI 920100006921    REFERENT A 
DESPESES DE PUBLICITAT DE LA 
PARTIDA DE CULTURA I  
 
PATRIMONI 
 
 

DI 7, SL Y MEDIA 
PLANNING GROUP, 
SA, UTE 

18891,19 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

16/06/
10 

RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONÈIXER LES OBLIGACIONS 
DERIVADES DE LES FACTURES 
INCLOSES EN EL RO NÚM. D'APUNT  
 
PREVI 920100006919,   REFERENTS A 
DESPESES DE PUBLICITAT DE LA 
PARTIDA DEL GABINET DE  
 
PREMSA 

DI 7, SL Y MEDIA 
PLANNING GROUP, 
SA, UTE 

44962,24 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

17/06/
10 

RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONÈIXER LES OBLIGACIONS 
DERIVADES DE LES FACTURES N. 
1004/00202 I 1005/00195  
 
INCLOSES EN EL RO NÚM. D'APUNT 
PREVI 920100006979   REFERENTS A 
LA RECEPCIÓ DE LES  
 
NOTÍCIES DE L'AGÈNCIA EUROPA 
PRESS PER INTERNET, MESOS 
D'ABRIL I MAIG 2010  
 
RESPECTIVAMENT 
 
 

EUROPA PRESS 
DELEGACIONES, 
SL 

1592,72 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

17/06/
10 

RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONÈIXER LES OBLIGACIONS 
DERIVADES DE LA FACTURA N. 
008/10, INCLOSA EN EL RO NÚM.  
 
D'APUNT PREVI 920100006983 
REFERENT AL SERVEI DE 
REALITZACIÓ D'UNA ENQUESTA 
D'OPINIÓ  
 
PÚBLICA "BARÒMETRE D'OPINIÓ 
PÚBLICA DE MALLORCA"  

GAPS, SCP 20856,8 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

18/06/
10 

RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

APROVAR, ,AUTORITZAR, 
DISPOSAR I RECONÈIXER LES 
OBLIGACIONS DERIVADES DE LA 
RELACIÓ  
 
Q/2010/1192 REFERENT A DESPESES 
DE DISSENY DE PUBLICITAT 

DI 7, SL 1981,28 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

18/06/
10 

RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

APROVAR, ,AUTORITZAR, 
DISPOSAR I RECONÈIXER LES 
OBLIGACIONS DERIVADES DE LA 
RELACIÓ  
 
Q/2010/1194 REFERENT A DESPESES 
DE DISSENY DE PUBLICITAT 

DIVERSOS SEGONS 
RELACIÓ ADJUNTA 

685,8 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

23/06/
10 

RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONÈIXER LES OBLIGACIONS 
DERIVADES DE LES FACTURES 
INCLOSES EN EL RO NÚM. D'APUNT  
 
PREVI 920100007166 REFERENTS A 
DESPESES DE PUBLICITAT DE LA 
PARTIDA DE CARRETERES DEL  
 
CONSELL DE MALLORCA 

DI 7, SL Y MEDIA 
PLANNING GROUP, 
SA, UTE 

14714,53 
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DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

23/06/
10 

RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONÈIXER LES OBLIGACIONS 
DERIVADES DE LES FACTURES 
INCLOSES EN EL RO NÚM. D'APUNT  
 
PREVI 920100007175 REFERENTS A 
DESPESES DE PUBLICITAT DE LA 
PARTIDA DELS SERVEIS  
 
TRANFERITS TERRITORI 

DI 7, SL Y MEDIA 
PLANNING GROUP, 
SA, UTE 

24116,4 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

23/06/
10 

RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONÈIXER LES OBLIGACIONS 
DERIVADES DE LES FACTURES 
INCLOSES EN EL RO NÚM. D'APUNT  
 
PREVI 920100007195  REFERENTS A 
DESPESES DE PUBLICITAT DE LA 
PARTIDA DE PROMOCIÓ  
 
ECONÒMICA 
 

DI 7, SL Y MEDIA 
PLANNING GROUP, 
SA, UTE 

20235,68 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

23/06/
10 

RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONÈIXER LES OBLIGACIONS 
DERIVADES DE LES FACTURES 
INCLOSES EN EL RO NÚM. D'APUNT  
 
PREVI 920100007218  REFERENTS A 
DESPESES DE PUBLICITAT DE LA 
PARTIDA DE MEDI AMBIENT I  
 
NATURA 

DI 7, SL Y MEDIA 
PLANNING GROUP, 
SA, UTE 

17317,96 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

25/06/
10 

RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONÈIXER LES OBLIGACIONS 
DERIVADES DE LES FACTURES 
INCLOSES EN EL RO NÚM. D'APUNT  
 
PREVI 920100007358  REFERENTS A 
DESPESES DE PUBLICITAT DE LA 
PARTIDA DE CULTURA I  
 
PATRIMONI 

DI 7, SL Y MEDIA 
PLANNING GROUP, 
SA, UTE 

12953,25 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

28/06/
10 

RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

APROVAR, ,AUTORITZAR, 
DISPOSAR I RECONÈIXER LES 
OBLIGACIONS DERIVADES DE LA 
RELACIÓ  
 
Q/2010/1271 

DIVERSOS SEGONS 
RELACIÓ ADJUNTA 

3767,48 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

05/07/
10 

MODIFICACIÓ DE 
LA RESOLUCIÓ 

MODIFICACIÓ RESOLUCIÓ DE 
DATA 7 DE JUNY DE 2010 REFERENT 
AL CONTRACTE MENOR DEL  
 
PATROCINI DE L'EMISSIÓ DE 25 
PROGRAMES RADIOFÒNICS "SERRA 
DE TRAMUNTANA, PAISATGE  
 
CULTURAL"  A ONA MALLORCA 
PEL QUE FA A LA REDACCIÓ I 
ESPECIFICAR L'IVA QUE SUPORTA  
 
L'ADMINISTRACIÓ. 

RADIO I TELEVISIÓ 
DE MALLORCA, 
SAU 

9538,56 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

05/07/
10 

MODIFICACIÓ DE 
LA RESOLUCIÓ 

MODIFICACIÓ RESOLUCIÓ DE 
DATA 7 DE JUNY DE 2010 REFERENT 
AL CONTRACTE MENOR DEL  
 
PATROCINI DE L'EMISSIÓ DE 25 
PROGRAMES RADIOFÒNICS "SERRA 
DE TRAMUNTANA, PAISATGE  
 
CULTURAL"  A RADIO DIARIO, PEL 
QUE FA A LA REDACCIÓ I 
ESPECIFICAR L'IVA QUE SUPORTA  
 
L'ADMINISTRACIÓ. 
 
 

RADIODIFUSIÓN 
DE INCA SL 

10009,6 
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DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

05/07/
10 

MODIFICACIÓ DE 
LA RESOLUCIÓ 

MODIFICACIÓ RESOLUCIÓ DE 
DATA 7 DE JUNY DE 2010 REFERENT 
AL CONTRACTE MENOR DEL  
 
PATROCINI DE L'EMISSIÓ DE 25 
PROGRAMES RADIOFÒNICS "SERRA 
DE TRAMUNTANA, PAISATGE  
 
CULTURAL"  A LA CADENA COPE 
MALLORCA PEL QUE FA A LA 
REDACCIÓ I ESPECIFICAR L'IVA 
QUE  
 
SUPORTA L'ADMINISTRACIÓ. 

RADIO POPULAR, 
SA 

7065,6 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

11/06/
10 

RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONÈIXER L'OBLIGACIÓ 
DERIVADA DE LA FRA. NÚM. 21/10, 
INCLOSA EN EL RECONEIXEMENT 
DE  
 
L'OBLIGACIÓ N. D'APUNT PREVE 
920100006614, REFERENT A 
L'ADQUISICIÓ DE 100 EXEMPLARS   
 
DE  "QUADERNS DE GADESO" MES 
DE MAIG DE 2010 

FUNDACIO 
GADESO 

454,54 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

25/06/
10 

CONTRACTE 
MENOR 

CONTRACTE MENOR REFERENT AL 
PATROCINI DE L'EMISSIÓ DE 25 
PROGRAMES RÀDIO "LA SERRA DE  
 
TRAMUNTANA, PAISATGE 
CULTURAL" A LA CADENA SER 
MALLORCA" DE JUNY A DESEMBRE 
DE 2010 

SOCIEDAD 
ESPAÑOLA DE 
RADIODIFUSI8ÓN 
SL 

15014,4 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

11/03/
10 

ALTRES RESOLUCIÓ DE QUALIFICACIÓ I 
INFORME DE L'ACTIVITAT. EXP.: 
2/10. 

AJ. SANT LLORENÇ 
DES CARDASSAR 

0 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

15/03/
10 

ALTRES RESOLUCIÓ DE QUALIFICACIÓ I 
INFORME DE L'ACTIVITAT. EXP. 
5/10. 

AJUNTAMENT DE 
PALMA 

0 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

15/03/
10 

ALTRES RESOLUCIÓ DE QUALIFICACIÓ I 
INFORME DE L'ACTIVITAT. EXP. 
1/10. 

AJ. D'INCA 0 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

15/03/
10 

ALTRES EMETRE DICTAMEN INTEGRAT DE 
L'ACTIVITAT. EXP. 5/10. 

IB-SALUT 
(ESPORLES) 

0 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

15/03/
10 

ALTRES EMETRE DICTAMEN INTEGRAT DE 
L'ACTIVITAT. EXP. 10/10. 

IB-SALUT (SA 
POBLA) 

0 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

18/03/
10 

ALTRES EMETRE DICTAMEN INTEGRAT DE 
L'ACTIVITAT. EXP. 15/10. 

IB-SALUT (MURO) 0 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

19/03/
10 

ALTRES RESOLUCIÓ DE QUALIFICACIÓ I 
INFORME DE L'ACTIVITAT. EXP. 
16/09. 

AJ. DE DEIÀ 0 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

22/03/
10 

ALTRES EMETRE DICTAMEN INTEGRAT DE 
L'ACTIVITAT. EXP. 97709. 

AJ. SANT LLORENÇ 
DES CARDASSAR 

0 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

24/03/
10 

ALTRES EMETRE DICTAMEN INTEGRAT DE 
L'ACTIVITAT. EXP. 18/10. 

NOVAEDAT 
PICAFORT, S.A. 

0 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

30/03/
10 

ALTRES EMETRE DICTAMEN INTEGRAT DE 
L'ACTIVITAT. EXP. 89709. 

HEROTRANS, S.L. 0 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

27/04/
10 

ALTRES EMETRE DICTAMEN INTEGRAT DE 
L'ACTIVITAT.  EXP. 57/09. 

SA COMA RESORT, 
S.L. 

0 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

20/04/
10 

ALTRES RESOLUCIÓ DE QUALIFICACIÓ I 
INFORME DE L'ACTIVITAT. EXP. 
7/10. 

AJ. DE 
VALLDEMOSSA 

0 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

15/04/
10 

ALTRES DICTAMEN INTEGRAT DE 
L'ACTIVITAT. EXP. 9/10. 

FILLS DE JUAN 
BISELLACH, S.L. 

0 
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DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

12/04/
10 

ALTRES DICTAMEN INTEGRAT DE 
L'ACTIVITAT. EXP. 95/09. 

COOPERATIVA 
AGRÍCOLA SANT 
BARTOMEU 

0 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

07/05/
10 

ALTRES DENEGACIÓ INTERÈS GENERAL, 
NÚM. EXP.: 000184/2008-XIG. 

VARIS 0 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

12/05/
10 

ALTRES RESOLUCIÓ DE QUALIFICACIÓ I 
INFORME DE L'ACTIVITAT. EXP. 
9/10. 

AJUNTAMENT DE 
MURO 

0 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

28/05/
10 

ALTRES EMETRE DICTAMEN INTEGRAT DE 
L'ACTIVITAT. EXP. 35/09. 

WESTINVEST 
HOTEL PORT 
SÓLLER, S.L.U. 

0 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

31/05/
10 

ALTRES EMETRE DICTAMEN INTEGRAT DE 
L'ACTIVITAT. EXP. 62/09. 

IBISEC 0 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

01/06/
10 

ALTRES EMETRE DICTAMEN INTEGRAL DE 
L'ACTIVITAT. EXP. 27/10. 

TALLER DE 
CARPINTERIA 
D'ALUMINI 

0 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

01/06/
10 

ALTRES EMETRE DICTAMEN INTEGRAT DE 
L'ACTIVITAT. EXP. 26/10. 

IBISEC 0 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

02/06/
10 

ALTRES EMETRE DICTAMEN INTEGRAT DE 
L'ACTIVITAT. EXP. 68/09. 

HOTELERA SANTA 
MARGALIDA, S.L. 

0 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

03/06/
10 

ALTRES DICTAMEN INTEGRAT DE 
L'ACTIVITAT. EXP. 30/10. 

AJUNTAMENT DE 
MURO 

0 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

03/06/
10 

ALTRES DECLARACIÓ INTERÉS GENERAL, 
NÚM. EXP. 000099/2009-XIG. 

M.M.M. 0 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

03/06/
10 

ALTRES DECLARACIÓ INTERÉS GENERAL, 
NÚM. EXP.: 000107/2009-XIG. 

J.P.G. 0 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

07/06/
10 

CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. CÈD.: 003319/2010-003342/2010. VARIS 0 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

08/06/
10 

APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ CONTRACTE MENOR, 
NÚM. RELACIÓ Q/2010/1139. 

VIAJES LLABRES, 
S.A., INTERVENCIÓ 
GRAL. 

465,38 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

08/06/
10 

CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. CÈD.: 003343/2010-003381/2010. VARIS 0 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

08/06/
10 

ALTRES EMETRE DICTAMEN INTEGRAT DE 
L'ACTIVITAT, EXP. 31/10. 

M.B.A. 0 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

08/06/
10 

APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ CONTRACTE MENOR, 
NÚM. RELACIÓ Q/2010/1071. 

CARLSON 
WAGONLIT 
ESPAÑA, SLU, 
INTERVENCIÓ 
GENERAL 

936,21 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

09/06/
10 

CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. CÈD.: 003382/2010-003402/2010. VARIS 0 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

10/06/
10 

AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXP.: AL-2009/215. VARIS 0 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

10/06/
10 

ALTRES EMETRE DICTAMEN INTEGRAT DE 
L'ACTIVITAT, EXP. 17/10. 

AJ. DE SANTA 
MARGALIDA 

0 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

10/06/
10 

CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. CÈD.: 003403/2010-003446/2010. VARIS 0 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

11/06/
10 

ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

ATORGAMENT COMPLEMENT 
PRODUCTIVITAT PER AMPLIACIÓ 
CONEIXEMENTS LLENGUA 
CATALANA. 

VARIS 34,33 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

11/06/
10 

CONCESSIÓ 
CÈDULES 

NÚM. CÈD.: 003447/2010-003494/2010. VARIS 0 
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HABITABILITAT 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

11/06/
10 

DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXP.: 001472/2010. B.S.R. 0 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

14/06/
10 

APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ CONTRACTE MENOR, 
NÚM. RELACIÓ Q/2010/1134. 

SERVITEC 
BALEAR, S.L., 
INTERVENCIÓ 
GRAL. 

387,21 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

14/06/
10 

RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

PER DONAR SUPORT PER 
L'EXECUCIÓ DELS TREBALLS 
CARTOGRÀFICS I D'ANÀLISI A 
TRAVÉS DELS  
 
STMES. D'INFORMACIÓ 
GEOGRÀFICA. 

G.A.G., 
INTERVENCIÓ 
GRAL. 

3190 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

14/06/
10 

RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

PER DONAR SUPORT JURÍDIC I 
TÈCNIC EN LA GESTIÓ DEL 
PROJECTE EUROPEU 
PAYS.MED.URBAN DEL  
 
DEP. TERRITORI. 

B.C.R., 
INTERVENCIÓ 
GRAL. 

3190 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

14/06/
10 

EMETRE INFORME 
SÒL RÚSTIC 

NÚM. EXP.: 000321/2009-HLSR. J.A.C.S. 0 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

14/06/
10 

EMETRE INFORME 
SÒL RÚSTIC 

NÚM. EXP.: 000451/2007-HLSR. J.D.T.M. 0 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

14/06/
10 

EMETRE INFORME 
SÒL RÚSTIC 

NÚM. EXP.: 000114/2009-HLSR. A.O.N. 0 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

14/06/
10 

EMETRE INFORME 
SÒL RÚSTIC 

NÚM. EXP.: 222/2008-HLSR. N.A. 0 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

14/06/
10 

CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. CÈD.: 003495/2010. VARIS 0 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

15/06/
10 

AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXP.: AL-2010/017. VARIS 0 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

15/06/
10 

CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. CÈD.: 003496/2010-003533/2010. VARIS 0 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

15/06/
10 

APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ CONTRACTES 
MENORS, NÚM. RELACIÓ 
Q/2010/1156. 

VARIS, 
INTERVENCIÓ 
GENERAL 

3287,23 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

15/06/
10 

ALTRES DECLARACIÓ INTERÉS GENERAL, 
NÚM. EXP.: 000119/2009-XIG. 

H.O.H.A. 0 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

15/06/
10 

ALTRES DECLARACIÓ INTERÉS GENERAL, 
NÚM. EXP.: 000071/2009-XIG. 

ENDESA 
DISTRIBUCIÓN 
ELÉCTRICA, SLU 

0 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

15/06/
10 

ALTRES DECLARACIÓ INTERÉS GENERAL, 
NÚM. EXP. 000067/2009-XIG.  

M.A.G. 0 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

15/06/
10 

ALTRES DECLARACIÓ INTERÉS GENERAL, 
NÚM. EXP.: 000148/2009-XIG. 

L.O.T. 0 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

15/06/
10 

ALTRES DECLARACIÓ INTERÉS GENERAL, 
NÚM. EXP.: 000097/2009-XIG. 

ASSOCIACIÓ 
VEÏNATS DE 
S'ARRISSAL 

0 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

15/06/
10 

ALTRES DECLARACIÓ INTERÉS GENERAL, 
NÚM. EXP.: 000098/2009-XIG. 

ASSOCIACIÓ 
VEÏNATS DE 
S'ARRISSAL 

0 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

15/06/
10 

ALTRES DECLARACIÓ INTERÉS GENERAL, 
NÚM. EXP.: 000073/2009-XIG. 

ASSOCIACIÓ 
VEÏNATS DE 
S'ARRISSAL 

0 
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DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

16/06/
10 

AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXP.: AL-2010/034. VARIS 0 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

16/06/
10 

DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXP.: 001620/2010. M.E.R., AJ. PALMA 0 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

16/06/
10 

EMETRE INFORME 
SÒL RÚSTIC 

NÚM. EXP.: 000296/2009-HLSR. B.P.R. 0 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

16/06/
10 

DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXP. 001631/2010. M.G.H. 0 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

16/06/
10 

ALTRES DECLARACIÓ INTERÉS GENERAL, 
NÚM. EXP.: 000199/2008-XIG. 

LAGUNA 
TERRASSA 
INVERSIONES, S.L. 

0 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

16/06/
10 

CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. CÈD.: 003534/2010-003552/2010. VARIS 0 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

17/06/
10 

EXPEDICIÓ 
DOCUMENT 
EQUIVALENT 

NÚM. EXP.: 001637/2010. G.R.G. 0 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

18/06/
10 

ALTRES EMETRE DICTAMEN INTEGRAT DE 
L'ACTIVITAT. EXP. 20/10. 

RECREATIVOS 
TENIS, S.L. 

0 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

18/06/
10 

CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. CÈD.: 003575/2010-003621/2010. VARIS 0 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

21/06/
10 

RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SERVEI DE TRANSPORT PER DUR A 
TERME EXCURSIONS ESCOLARS A 
LA SERRA DE TRAMUNTANA EN  
 
EL MARC CANDIDATURA COM A 
PATRIMONI MUNDIAL UNESCO. 

GRUPO EMPRESAS 
ROIG, S.A., INT. 
GRAL. 

5778 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

21/06/
10 

RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADAPTACIÓ DELS PLANEJAMENTS 
MUNICIPALS DELS MUNICIPIS 
INFERIORS A 5.000 HABITANTS AL  
 
PLA TTAL. INSULAR DE MCA. (LOT 
2-FASE 2) ANY 2010. 

GAAT, S.L., 
INTERVENCIÓ 
GRAL. 

1165,63 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

21/06/
10 

INCLUSIÓ NÒMINA 
PER DIETES 

ASSISTÈNCIA AL SEMINARI 
INTERNACIONAL DEL PAISATGE 
DEL PROJECTE "PAYS.MED.URBAN" 
DEL 8  
 
AL 12 DE JUNY DE 2010 A RIMINI 
(ITÀLIA). 

J.M.S. 550,08 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

21/06/
10 

AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXP.: AL-2010/062. VARIS 0 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

21/06/
10 

AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXP.: AL-2010/059. VARIS 0 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

21/06/
10 

DENEGACIÓ 
DOCUMENT 
EQUIVALENT 

NÚM. EXP.: 001691/2010. VARIS 0 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

21/06/
10 

CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. CÈD.: 003622/2010-003682/2010. VARIS 0 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

22/06/
10 

APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FACTURES Q/2010/1218 
SERVEI D'URBANISME. 

VARIS, 
INTERVENCIÓ 
GENERAL 

1010,64 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

22/06/
10 

CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. CÈD.: 003683/2010-003712/2010. VARIS 0 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

23/06/
10 

APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FACTURES Q/2010/1204 
ORDENACIÓ DEL TERRITORI. 

VARIS, 
INTERVENCIÓ 
GENERAL 

1974,99 
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DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

24/06/
10 

DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXP.: 001619/2010.  VARIS 0 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

25/06/
10 

CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. CÈD.: 003737/2010-003756/2010. VARIS 0 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

25/06/
10 

RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADAPTACIÓ DELS PLANEJAMENTS 
MUNICIPALS DELS MUNICIPIS 
INFERIORS A 5.000 HABITANTS AL  
 
PLA TTAL. INSULAR DE MALLORCA 
(LOT 2) DE L'ANY 2010. 

GAAT, S.L., 
INTERVENCIÓ 
GRAL. 

1165,63 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

25/06/
10 

APROVAR 
FACTURES ADO 

TREBALLS D'AUDITORIA EXTERNA 
DEL PROJECTE EUROPEU 
"PAYS.MED.URBAN". 

FORNÉS, SALAS Y 
ASOCIADOS 
AUDITORES, S.L., 
INTERVENCIÓ 
GRAL. 

1972 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

25/06/
10 

AMPLIACIÓ 
TERMINI 

AMPLIACIÓ TERMINI PRESENTACIÓ 
CANDIDATURES CONVOCATÒRIA 
TERCER PREMI MEDITERRANI  
 
DEL PAISATGE I CREACIÓ 
CATÀLEG BONES PRÀCTIQUES PEL 
PAISATGE EN ÀREES URBANES A  
 
L'ÀMBIT DEL PROJECTE EUROPEU 
PAYS.MED.URBAN. 

BOIB 0 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

28/06/
10 

ADJUDICACIÓ 
EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ 

ADJUDICACIÓ CONTRACTE MENOR 
D'UNA LLICENCIADA EN DRET PER 
GESTIONAR TRAMITACIÓ  
 
ADMINISTRATIVA I ECONÒMICA, 
AIXÍ COM EXECUCIÓ MATERIAL 
PROJECTE EUROPEU  
 
PAYS.MED.URBAN. 

B.C.R., 
INTERVENCIÓ 
GRAL. 

19470 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

28/06/
10 

AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXP.: AL-2009/038. VARIS 0 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

29/06/
10 

AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXP.: AL-2009/142-143. VARIS 0 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

14/06/
10 

ALTRES DICTAMEN INTEGRAT DE 
L'ACTIVITAT. EXP. 7/10. 

CLUB TENIS 
AGUAIT, S.A. 

0 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

16/06/
10 

ALTRES DICTAMEN INTEGRAT DE 
L'ACTIVITAT. EXP. 11/10. 

REPLA BALEAR, 
S.L. 

0 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

28/06/
10 

EMETRE INFORME 
SÒL RÚSTIC 

NÚM. EXP. 000022/2010-HLSR. B.F.M. 0 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

28/06/
10 

EMETRE INFORME 
SÒL RÚSTIC 

NÚM. EXP. 000020/2010-HLSR. M.R.T. 0 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

28/06/
10 

EMETRE INFORME 
SÒL RÚSTIC 

NÚM. EXP.: 000221/2009-HLSR. P.A.D. 0 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

28/06/
10 

EMETRE INFORME 
SÒL RÚSTIC 

NÚM. EXP.: 000218/2009-HLSR. M.F.A.V. 0 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

28/06/
10 

EMETRE INFORME 
SÒL RÚSTIC 

NÚM. EXP.: 000128/2009-HLSR. J.M.P. 0 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

28/06/
10 

EMETRE INFORME 
SÒL RÚSTIC 

NÚM. EXP.: 000316/2009-HLSR. BINIPUNTIRO, 
S.L.U. 

0 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

28/06/
10 

EMETRE INFORME 
SÒL RÚSTIC 

NÚM. EXP.: 000320/2009-HLSR. BINIPUNTIRO, 
S.L.U. 

0 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

28/06/
10 

EMETRE INFORME 
SÒL RÚSTIC 

NÚM. EXP.: 000283/2009-HLSR. A.R.B. 0 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

28/06/
10 

EMETRE INFORME 
SÒL RÚSTIC 

NÚM. EXP.: 000026/2010-HLSR. H.M.S. 0 
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DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

28/06/
10 

CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. CÈD.: 003757/2010-003778/2010. VARIS 0 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

28/06/
10 

EMETRE INFORME 
SÒL RÚSTIC 

NÚM. EXP.: 000077/2009-HLSR. ENTRE TOTS 
ANIRA BE, S.L. 

0 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

28/06/
10 

EMETRE INFORME 
SÒL RÚSTIC 

NÚM. EXP.: 000286/2009-HLSR. I.A.A. 0 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

28/06/
10 

EMETRE INFORME 
SÒL RÚSTIC 

NÚM. EXP.: 000325/2009-HLSR. R.F.S. 0 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

29/06/
10 

CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. CÈD.: 003779/2010-003811/2010. VARIS 0 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

30/06/
10 

JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA 
FIXA  DEP. TERRITORI J/2010/119. 

INTERVENCIÓ 
GRAL. 

2250,72 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

01/07/
10 

AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXP.: AL-2010/056. COMUNITAT DE 
PROPIETARIS LA 
RESIDÈNCIA 

0 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

02/07/
10 

APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ NÚM. Q/2010/1311 DEL 
TALLER D'OCUPACIÓ "ENTORNS DE 
RAIXA". 

ALMACENES 
RULLAN, S.A., 
INTERVENCIÓ 
GRAL. 

2346,68 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

02/07/
10 

RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DONAR SUPORT JURÍDIC I 
ADMINISTRATIU EN LA GESTIÓ DEL 
PROJECTE EUROPEU 
PAYS.MED.URBAN  
 
DEL DEP. DE TERRITORI. 

B.C.R., 
INTERVENCIÓ 
GRAL. 

3190 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

02/07/
10 

APROVAR 
FACTURES ADO 

NÚM. RELACIÓ: Q/2010/1318 DEL 
TALLER D'OCUPACIÓ "ENTORNS DE 
RAIXA". 

VARIS, 
INTERVENCIÓ 
GENERAL 

504,52 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

06/07/
10 

EMETRE INFORME 
SÒL RÚSTIC 

NÚM. EXP.: 000006/2010-HLSR. E.M.A.C.F. 0 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

06/07/
10 

EMETRE INFORME 
SÒL RÚSTIC 

NÚM. EXP.: 000010/2010-HLSR. M.D.M.D.R. 0 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

06/07/
10 

EMETRE INFORME 
SÒL RÚSTIC 

NÚM. EXP.: 000027/2010-HLSR. J.J.M.R. 0 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

24/06/
10 

DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXP.: 001619/2010. VARIS 0 

DEPARTAMENT 
DE TERRITORI 

28/06/
10 

EMETRE INFORME 
SÒL RÚSTIC 

NÚM. EXP.: 000217/2009-HLSR. M.A.A.V. 0 

DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I 
TURISME 

17/06/
10 

AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

PATROCINI DEL PORTAL WEB 
"XARXIBERTUR" 

FUNDACIÓ 
CÀTEDRA 
IBEROAMERICANA 
DE LA 
UNIVERSITAT DE 
LES ILLES 
BALEARS 

6000 

DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I 
TURISME 

24/06/
10 

RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

2A ANUALITAT PUBLICACIÓ 
GASTRONOMIA I VI DE MALLORCA 
(GEN. 2010 - OCT.2010) 

ORIEL 
COMUNICACION, 
S.L. 

5800 

DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I 
TURISME 

15/06/
10 

ALTRES INICI PROCEDIMENT PROJECTE 
D'INVERSIÓ EN IMMOBILITAT 
IMMATERIAL PER DESENVOLUPAR 
EL  
 
PLA DE COMPETITVITAT 
TURÍSTICA "MALLORCA DIVERSA" 

DEPARTAMET 
D'ECONOMIA I 
TURISME 

0 
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DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I 
TURISME 

14/06/
10 

RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

PROMOCIÓ DE L'OLI DE MALLORCA 
AL MERCAT ALEMANY 

ORGANIZE 
COMMUNICATION
S GMBH 

4956,89 

DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I 
TURISME 

09/06/
10 

CONTRACTE 
MENOR 

DISTRIBUCIÓ MAPES-PLÀNOLS DE 
MALLORCA AMB LA INSERCIÓ 
PROMOCIONAL DE LES RUTES DEL  
 
VI I DE L'OLI (TEMP. 2010) 

AGRUPACIÓN 
EMPRESARIAL DE 
VEHÍCULOS DE 
ALQUILER CON Y 
SIN CONDUCTOR 
DE BALEARES 

12000 

DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I 
TURISME 

08/06/
10 

CONTRACTE 
MENOR 

REALITZACIÓ DE CARTES DE VINS 
DE MALLORCA 

FORMATOS COLOR 
Y DISEÑO, S.L. 

20186,32 

DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I 
TURISME 

26/05/
10 

APROVAR 
CONVENI DE 
COL.LABORACIÓ 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ 
ENTRE LA CONSELLERIA 
D'HABITATGE I OBRES PÚBLIQUES 
DEL  
 
GOVERN DE LES IB  I EL CONSELL 
DE MALLORCA PER REALITZAR EL 
PROJECTE DE REFORMA I  
 
D'EXECUCIÓ DE CA'N WEYLER. 

VARIS 0 

DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I 
TURISME 

31/05/
10 

APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

- SUBMINISTRAMENT D'AIGUA PER 
A L'OIT DE PL. DE LA REINA. 
 
- LECTURA FOTOCÒPIES OIT 
AEROPORT. 

VARIS 196,67 

DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I 
TURISME 

22/06/
10 

APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

RENOVACIÓ DOMINI PÀGINA WEB 
WWW.MALLORCAMEDIEVAL.COM I 
HOSTING ANUAL 

GRUP FUN 4 WORK 
2006 

266,8 

DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I 
TURISME 

22/06/
10 

APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

- LECTURA DE CÒPIES I 
FOTOCÒPIES DEL DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I TURISME. 
 
- AIGUA I TASSONS DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I TURISME. 
 
- MATERIA D'OFICINA 
DEPARTAMENT. 

VARIS 1581,8 

DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I 
TURISME 

24/06/
10 

APROVAR 
COMPTES 
DESPESES ADO 

DESPLAÇAMENT I ALLOTJAMENT 
D. I. ECONOMIA PER ASSISTIR AL I 
CONGRÉS EUROPEU DE TURISME  
 
I GASTRONOMIA. 

DIRECTTRAVEL, 
S.L. 

246,88 

DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I 
TURISME 

22/04/
10 

RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

PATROCINI MUNDIAL TRIAL 
INDOOR 2010 

100 EMOCIONS, S.L. 13920 

DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I 
TURISME 

29/06/
10 

CONTRACTE 
MENOR 

INSTAL·LACIÓ ENVELAT 
ITINERANT A 8 FIRES MUNICIPALS, 
ORGANITZACIÓ I COORDINACIÓ DE 
L'ESPAI I  
 
MATERIAL PROMOCIONAL I 
PERSONAL D'ATENCIÓ. 

LA MODERNA 
ORGANIZACIÓN Y 
DIRECCIÓN DE 
ACONTECIMIENTO
S, S.L. 

18762 

DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I 
TURISME 

24/05/
10 

INICI 
PROCEDIMENT 
ADMINISTRATIU 

SIGNATURA D'UN CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ AMB LA 
UNIVERSITAT DE LES ILLES 
BALEARS PER L  
 
DESENVOLUPAMENT D'UN 
PROGRAMA DE COOPERACIÓ 
EDUCATIVA 

UNIVERSITAT DE 
LES ILLES 
BALEARS 

0 

DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I 
TURISME 

21/05/
10 

CONTRACTE 
MENOR 

PLANIFICACIÓ, PROGRAMACIÓ, 
COORDINACIÓ, ASSISTÈNCIA, 
PREPARACIÓ, IMPARTICIÓ I  
 
SEGUIMENT DELS SEMINARIS DE 
FORMACIÓ SOBRE LA 

C.R.I.G.P. 
SOBRASSADA DE 
MALLORCA 

15500 
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SOBRASSADA PER LA SEVA 
PROMOCIÓ. 

DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I 
TURISME 

30/12/
09 

RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ NOMINATIVA (ROM), 
EDICIÓ FULLETÓ ITINERARIS 
ARQUITECTÒNICS PER MALLORCA 

FOMENT DE 
TURISME DE 
MALLORCA 

15000 

DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I 
TURISME 

31/12/
09 

RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ NOMINATIVA (ROM), 
ELABORACIÓ DE VIDEOS 
PROMOCIONALS DE MALLORCA 

FEDERACIÓ 
EMPRESARIAL 
HOTELERA DE 
MALLORCA 

23850,21 

DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I 
TURISME 

31/12/
09 

RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

CONVOCATÒRIA PÚBLICA DE 
SUBVENCIONS DE PROMOCIÓ I 
INFORMACIÓ TURÍSTICA PER A 
L'ANY  
 
2009. 

AJUNTAMENT DE 
SANTA MARIA DEL 
CAMÍ 

5277,52 

DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I 
TURISME 

31/12/
09 

RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

CONVOCATÒRIA PÚBLICA DE 
SUBVENCIONS DE PROMOCIÓ I 
INFORMACIÓ TURÍSTICA PER A 
L'ANY  
 
2009 (ROM). 

AJUNTAMENT DE 
FELANITX 

1075 

DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I 
TURISME 

31/12/
09 

RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

CONVOCATÒRIA PÚBLICA DE 
SUBVENCIONS DE PROMOCIÓ I 
INFORMACIÓ TURÍSTICA PER A 
L'ANY  
 
2009(ROM). 

AJUNTAMENT DE 
BANYALBUFAR 

1079,51 

DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I 
TURISME 

31/12/
09 

RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

CONVOCATÒRIA PÚBLICA DE 
SUBVENCIONS DE PROMOCIÓ I 
INFORMACIÓ TURÍSTICA PER A 
L'ANY  
 
2009(ROM). 

AJUNTAMENT DE 
BÚGER 

1607 

DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I 
TURISME 

31/12/
09 

RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

CONVOCATÒRIA PÚBLICA DE 
SUBVENCIONS DE PROMOCIÓ I 
INFORMACIÓ TURÍSTICA PER A 
L'ANY  
 
2009. 

AJUTAMENT 
D'ARTÀ 

6000 

DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I 
TURISME 

31/12/
09 

RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

CONVOCATÒRIA PÚBLICA DE 
SUBVENCIONS DE PROMOCIÓ I 
INFORMACIÓ TURÍSTICA PER A 
L'ANY  
 
2009. 

AJUNTAMENT DE 
VALLDEMOSSA 

2447,26 

DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I 
TURISME 

31/12/
09 

RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

CONVOCATÒRIA PÚBLICA DE 
SUBVENCIONS DE PROMOCIÓ I 
INFORMACIÓ TURÍSTICA PER A 
L'ANY  
 
2009. 

AJUNTAMENT DE 
BANYALBUFAR 

5712,99 

DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I 
TURISME 

31/12/
09 

RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

CONVOCATÒRIA PÚBLICA DE 
SUBVENCIONS PER A ACCIONS I 
PROGRAMES DE PROMOCIÓ DE  
 
L'ECONOMIA PER A L'ANY 2009 

FUNDACIÓ IBI 
COMERÇ 

15094,49 

DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I 
TURISME 

31/12/
09 

RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

CONVOCATÒRIA PÚBLICA DE 
SUBVENCIONS PER A ACCIONS I 
PROGRAMES DE PROMOCIÓ DE  
 
L'ECONOMIA PER A L'ANY 2009 

BELLADONA, 
QUALITAT I 
SERVEIS, S.L. 

5035,67 

DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I 
TURISME 

31/12/
09 

RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

CONVOCATÒRIA PÚBLICA DE 
SUBVENCIONS PER A ACCIONS I 
PROGRAMES DE PROMOCIÓ DE  
 
L'ECONOMIA PER A L'ANY 2009 

REVISTA MAS 
MALLORCA 

3898,58 
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DEPARTAMENT 
D'ECONOMIA I 
TURISME 

31/12/
09 

RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

CONVOCATÒRIA PÚBLICA DE 
SUBVENCIONS PER A ACCIONS I 
PROGRAMES DE PROMOCIÓ DE  
 
L'ECONOMIA PER A L'ANY 2009 

CAMBRA DE 
COMERÇ DE 
MALLORCA 

15094,49 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

02/06/
10 

AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

INCLUSIÓ EN LA NÒMINA 
DESPESES QUILOMETRATGE. 

G.C.C. 28,82 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

02/06/
10 

AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

INCLUSIÓ EN LA NÒMINA 
DESPESES QUILOMETRATGE. 

M.C.T. 32,42 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

02/06/
10 

AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

INCLUSIÓ EN LA NÒMINA 
DESPESES QUILOMETRATGE. 

M.G.LL. 226,93 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

02/06/
10 

AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

INCLUSIÓ EN LA NÒMINA 
DESPESES QUILOMETRATGE. 

JJ.E.S. 115,27 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

02/06/
10 

AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

INCLUSIÓ EN LA NÒMINA 
DESPESES QUILOMETRATGE. 

M.S.C. 62,44 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

12/05/
10 

ADJUDICACIÓ 
EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ 

EXP.:10M00490.ADJUDICACIÓ 
CONTRACTACIÓ MENOR SERVEI 
ASSISTÈNCIA TÈCNICA 
ELABORACIÓ PLA  
 
ACTUACIÓ EMERGÈNCIES I 
MANTENIMENT MANUAL 
AUTOPROTECCIÓ TÚNEL SON VIC. 

GABINET DE 
PERSPECTIVA, S.L. 

17980 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

08/06/
10 

ADJUDICACIÓ 
EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ 

EXP.:10M01890(MF1).ADJUDICACIÓ 
CONTRACTACIÓ MENOR SERVEI 
ASSISTÈNCIA TÈCNICA 
AVALUACIÓ 
 
IMPACTE AMBIENTAL PRJECTE 
ALGAIDA-SENCELLES TI. 

AM.P. I G. 8260 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

11/06/
10 

ALTRES REF.:SJA(CARRETERES-ES 
3/2009.PROCEDIMENT 
SANCIONADOR EN MATÈRIA DE 
CARRETERES. 

COMERCIAL GOSI, 
S.L. 

300 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

14/06/
10 

ADJUDICACIÓ 
PROVISIONAL DE 
CONTRACTES 

EXP.:3/2010.ADJUDICACIÓ 
PROVISIONAL CONTRACTE 
SERVEI:ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER 
A LA  
 
COORDINACIÓ DE SEGURETAT I 
SALUT OBRES PROJECTE VARIANT 
SON SERVERA EST. 

ATP ASESSORÍA 
TÉCNICA Y 
PROYECTOS S. XXI, 
S.L. 

37760 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

11/06/
10 

CERTIFICACIÓ 
OBRA 

EXP.:07/08-MF2.ABONAMENT 
FACTURA SETZENA CERTIFICACIÓ 
OBRA PROJECTE MONTUÏRI-SANT 
JOAN. 
 
CLAU 05-06.0-MT. 

MELCHOR 
MASCARÓ, S.A. 

0 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

14/06/
10 

RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

LIQUIDACIÓ PROVISIONAL IVA DEL 
PREU PÚBLIC DEL CONTROL DE 
QUALITAT DE LES OBRES 
PÚBLIQUES 
 
A LES CARRETERES,SEGON 
TRIMESTRE EXERCICI 2009. 

SENSE 
ESPECIFICAR 

3937,61 
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DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

14/06/
10 

RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

LIQUIDACIÓ PROVISIONAL IVA DEL 
PREU PÚBLIC DEL CONTROL DE 
QUALITAT DE LES OBRES 
PÚBLIQUES  
 
A LES CARRETERES,PRIMER 
TRIMESTRE EXERCICI 2009. 

SENSE 
ESPECIFICAR 

566,4 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

09/06/
10 

AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP.:343/2010.PERMÍS 
CARRETERA:MA-2040;PQ.3,800 I 
NOVA 
ROTONDA;TM.BUNYOLA.LÍNIA  
 
SOTERRADA DE B.T. 

A.T.R. 0 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

07/06/
10 

AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP.:342/2010.PERMÍS 
CARRETERA:MA-13;POLÍGON 
7;DISTRICTE 
I,377;TM.INCA.LEGALITZACIÓ  
 
HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT. 

JA.A.S. 0 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

10/06/
10 

AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP.:367/2010.PERMÍS 
CARRETERA:MA-
5101;PQ.0,500;TM.PORRERES.INSTAL
·LACIÓ MIRALL. 

M.S.P. 0 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

02/06/
10 

AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP.:350/2010.PERMÍS 
CARRETERA:MA-5013;SON 
BINISSALOM,14 
BAIXOS;TM.PALMA.INSTAL·LACIÓ 
DE  
 
VIVER. 

JARDINES DE 
ALFABIA, S.L. 

0 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

09/06/
10 

JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA DE CAIXA 
FIXA AMB NÚMERO DE COMPTE 
JUSTIFICATIU J/2010/106. 

SENSE 
ESPECIFICAR 

247,17 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

19/05/
10 

RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ FACTURES 
REFERÈNCIA:98/20100520,DESPESES 
SERVEI INFORMÀTICA,EXERCICI 
2010. 

SENSE 
ESPECIFICAR 

1554,04 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

12/05/
10 

RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ FACTURES 
REFERÈNCIA:10/92020/20100430,DES
PESES SERVEI GENERALS,EXERCICI 
2010 

SENSE 
ESPECIFICAR 

2130,6 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

29/03/
10 

RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ FACTURES 
REFERÈNCIA:10/92020/20100416,DES
PESES DEL SERVEI 
GENERALS,EXERCICI 2010. 

SENSE 
ESPECIFICAR 

3272,4 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

28/05/
10 

RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ FACTURES 
REFERÈNCIA:7492023/20100528,DESP
ESES CENTRE SERVEIS LLAR DE LA  
 
JOVENTUT,EXERCICI 2010. 

ENDESA ENERGIA 
XXI, S.L.U. 

1354,58 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

09/06/
10 

RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ FACTURES 
REFERÈNCIA:97/92000/20100610,DES
PESES SERVEI INFORMÀTICA, 
EXERCICI 2010. 

VISUALES E 
INFÒRMATICA,SER
VICIOS Y 
SUMINISTROS, S.L. 

966,28 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

31/05/
10 

RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ FACTURES 
REFERÈNCIA:11/92040/20100602,DES
PESES SERVEI 
INFORMÀTICA,EXERCICI 2010. 

SENSE 
ESPECIFICAR 

4053,96 
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DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

15/06/
10 

INICIAR 
EXPEDIENT 

EXP.46/2008.INICI EXPEDIENT 
PRÒRROGA CONTRACTE SERVEI 
ORGANITZACIÓ I GESTIÒ DEL 
PROGRAMA DEL  
 
CASA D'ENTITATS DE MALLORCA 
DEPARTAMENT JOVENTUT I 
IGUALDAD. 

SENSE 
ESPECIFICAR 

0 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

15/06/
10 

INICIAR 
EXPEDIENT 

EXP.:11/2010.INICI EXPEDIENT 
CONTRACTACIÓ SERVEI PER 
DONAR SUPORT A 
L'ORGANITZACIÓ DEL  
 
PROGRAMA JOCS ESPORTIUS 
ESCOLARS 2010-2011 
DEPARTAMENT D'ESPORTS. 

SENSE 
ESPECIFICAR 

0 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

17/06/
10 

ADJUDICACIÓ 
PROVISIONAL DE 
CONTRACTES 

EXP.:4/2010.ADJUDICACIÓ 
PROVISIONAL CONTRACTE SERVEI 
ASSISTÈNCIA TÈCNICA 
COORDINACIÓ DE  
 
SEGURETAT I SALUT OBRES 
PROJECTE AMPLIACIÓ TERCER 
CARRIL DE LA VIA DE CINTURA. 

BUREAU VERITAS 
ESPAÑOL, S.A. 

45312 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

17/06/
10 

DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

EXP.:23/2008.DEVOLUCIÓ 
GARANTIA DEFINITIVA CONTRATE 
SUBMINISTRAMENT CONTENIDORS  
 
ESPECIFICS RECOLLIDA 
SELECTIVA. 

M Y D MOLDEO Y 
DISEÑO, S.L. 

6174,41 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

19/05/
10 

ADJUDICACIÓ 
EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ 

EXP.:10M01190.ADJUDICACIÓ 
CONTRACTACIÓ MENOR SERVEI 
MANTENIMENT SISTEMES 
PROTECCIÓ  
 
CONTRAINCENDIS, MA-11 TÚNEL 
DE SA MOLA. 

SEGURIDAD Y 
LIMPIEZAS, S.A. 

2435,05 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

15/06/
10 

INICIAR 
EXPEDIENT 

EXP.:21/10 (MFI).INICI EXPEDIENT 
CONTRACTACIÓ SERVEI 
ASSISTÈNCIA TÈCNICA REDACCIÓ 
PROJECTE  
 
CONSTRUCCIÓ NOUS ACCESSOS AL 
POLÍGONS DE SON CASTELLÓ. 

SENSE 
ESPECIFICAR 

0 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

15/06/
10 

INICIAR 
EXPEDIENT 

EXP.:22/10(MFI).INICI EXPEDIENT 
CONTRACTACIÓ SERVEI 
ASSISTÈNCIA TÈCNICA REDACCIÓ 
PROJECTE  
 
CONSTRUCCIÓ PROLONGACIÓ MA-
30. 

SENSE 
ESPECIFICAR 

0 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

15/06/
10 

INICIAR 
EXPEDIENT 

EXP.:23/10(MFI).INICI EXPEDIENT 
CONTRACTACIÓ SERVEI 
ASSISTÈNCIA TÈCNICA REDACCIÓ 
PROJECTE  
 
CONSTRUCCIÓ NOUS ACCESSOS A 
SON FERRIOL I SON LLATZER. 

SENSE 
ESPECIFICAR 

0 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

15/06/
10 

INICIAR 
EXPEDIENT 

EXP.:24/10(MFI)INICI EXPEDIENT 
CONTRACTACIÓ SERVEI 
ASSISTÈNCIA TÈCNICA REDACCIÓ 
PROJECTE  
 
CONSTRUCCIÓ MILLORA ENLLAÇ 
ENTRE EIX CENTRAL I NOUS 
ACCESSOS A ALCAMPO. 

SENSE 
ESPECIFICAR 

0 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

02/06/
10 

EXPROPIACIÓ APROVACIÓ PREU JUST PER MUTU 
ACORD DIFERÈNCIA ENTRE PREU 
JUST I DIPÒSIT PREVI FINCA 103  
 
OBRA:MILLORA I 
CONDICIONAMENT PMV 402-
3.ADD.12.EXP.CM-25.TM.MANACOR. 

J.V.LL., I.V.LL I 
M.LL.A. 

3747 
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DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

02/06/
10 

RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ FACTURES 
REFERÈNCIA:73/92021.20100601,DES
PESES DEL SERVEIS GENERALS DE 
LA  
 
MISERICÒRDIA,EXERCICI 2010. 

SENSE 
ESPECIFICAR 

5978,58 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

02/06/
10 

RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ FACTURES 
REFERÈNCIA:73.92021.20100603,DES
PESES DEL SERVEIS GENERALS DE 
LA  
 
MISERICORDIA,EXERCICI 2010. 

POTENCIA 
ALQUILER DE 
MAQUINARIA, S.L. 

306,1 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

21/06/
10 

APROVAR 
PROJECTE 

EXP.:20/2010-M,CLAU:08-14.I-
RF.APROVACIÓ MODIFICAT Nº 1 
PROJECTE REFORÇ FERM SON 
SERVERA  
 
VARIANT CAPDEPERA MA-4040 DEL 
PK 0,740 AL PK 10,100. 

SENSE 
ESPECIFICAR 

1406152 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

18/06/
10 

CERTIFICACIÓ 
OBRA 

EXP.:63/06.ABONAMENT FACTURA 
TRENTA-SETENA, TRENTA-
VUITENA I TRENTA-NOVENA  
 
CERTIFICACIONS SENYALITZACIÓ 
HORITZONTAL XARXA 
CARRETERES ZONA NORD 2007-
2008. 

BALIZAMIENTOS Y 
SEÑALIZACIONES 
MALLORCA, S.L. 

0 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

18/06/
10 

CERTIFICACIÓ 
OBRA 

EXP.:62/06.ABONAMENT FACTURA 
TRENTA-SISENA CERTIFICACIÓ 
SENYALITZACIÓ HORITZONTAL  
 
XARXA CARRETERES ZONA SUD 
2007-2008. 

VIABAL, 
MANTENIMENT I 
CONSERVACIÓ, 
S.A. 

0 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

01/06/
10 

RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ FACTURES 
REFERÈNCIA:62/42200/20100601,DES
PESES SERVEI ITV,EXERCICI 2010. 

SENSE 
ESPECIFICAR 

1191 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

09/06/
10 

RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ FACTURES 
REFERÈNCIA:62/42200/20100609,DES
PESES SERVEI ITV,EXERCICI 2010. 

SENSE 
ESPECIFICAR 

2053,22 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

18/06/
10 

EXPROPIACIÓ APROVACIÓ PREU JUST PER MUTU 
ACORD DIFERÈNCIA ENTRE PREU 
JUST I DIPÒSIT PREVI FINCA 9 I 10  
 
OBRA:MILLORA I 
CONDICIONAMENT MA-1015.TRAM 
CALVIÀ-CAPDELLÀ.ADD.5.EXP.CM-
55.TM.CALVIÀ. 

MF.B.M. I MM.B.M. 38411,94 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

07/06/
10 

ADJUDICACIÓ 
EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ 

EXP.:10M01790.-MF1.ADJUDICACIÓ 
CONTRACTACIÓ MENOR SERVEI 
ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER  
 
REDACTAR PROJECTE ENLLAÇ MA-
11 AMB MA-20. 

TALLER DE 
PROJECTES I 
ENGINYERIA, S.L. 

17284 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

18/06/
10 

AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP.:389/2010.PERMÍS 
CARRETERA:MA-
13;C/SICILIA,7A;TM.MARRATXÍ.CON
STRUCCIÓ PISCINA. 

M.S.A. 0 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

27/05/
10 

RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ FACTURES 
REFERÈNCIA:10/92020/20100524,DES
PESES SERVEI GENERALS,EXERCICI 
2010. 

SENSE 
ESPECIFICAR 

2637,5 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

22/06/
10 

INICIAR 
EXPEDIENT 

EXP.:26/2010.INICI EXPEDIENT 
CONTRACTACIÓ OBRA PROJECTE 
COMPLEMENTARI Nº 1 DEL 
PROJECTE  
 
CONDICIONAMENT MA-2040.-CLAU 

SENSE 
ESPECIFICAR 

0 
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10-11.-PC.MFII. 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

22/06/
10 

APROVAR 
PROJECTE 

APROVACIÓ DEFINITIVA PROJECTE 
COMPLEMENTARI Nº1 DEL 
MODIFICAT Nº1 DEL PROJECTE DE  
 
CONDICIONAMENT DE LA MA-2040.-
CLAU 10-11.-PC.MFII. 

SENSE 
ESPECIFICAR 

689494,52 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

21/06/
10 

AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP.:296/2010.PERMÍS 
CARRETERA:MA-1;PQ.28,520 I 
32,610;TM.ANDRATX.MILLORA 
SEGURETAT VIAL  
 
DEL PASSEIG PEATONAL. 

AJUNTAMENT 
D'ANDRATX 

0 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

14/06/
10 

AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT 

AUTORITZACIÓ DE 
DESPLAÇAMENT EN COMISSIÓ DE 
SERVEIS. 

C.F.T. 0 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

14/06/
10 

ADJUDICACIÓ 
EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ 

ADJUDICACIÓ CONTRACTACIÓ 
MENOR SERVEI REDACCIÓ 
DICTAMENT VALORACIÓ DESPESES  
 
INDEMNITZABLES DE LA 
CONTRACTUAL DE LA FINCA CAN 
DOMENGE. 

PJ.C.DE O. 5220 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

22/06/
10 

ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

ATORGAMENT COMPLEMENT 
PRODUCTIVITAT. 

LP.S.J. 34,33 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

22/06/
10 

ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

ATORGAMENT COMPLEMENT 
PRODUCTIVITAT. 

G.E.A. 68,67 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

22/06/
10 

ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

ATORGAMENT COMPLEMENT 
PRODUCTIVITAT. 

F.R.R. 34,33 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

22/06/
10 

ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

ATORGAMENT COMPLEMENT 
PRODUCTIVITAT. 

F.S.F. 34,33 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

22/06/
10 

ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

ATORGAMENT COMPLEMENT 
PRODUCTIVITAT. 

F.M.G. 34,33 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

07/06/
10 

AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP.:369/2010.PERMÍS 
CARRETERA:MA-
3413;PQ.2,800;TM.SANTA 
MARGALIDA.CONDICIONAR ACCÉS  
 
EXISTENT. 

A.I.F. 0 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

14/06/
10 

DENEGACIÓ 
AUTORITZACIÓ 
OBRES 

EXP.:331/2010.PERMÍS 
CARRETERA:MA-13A;FORO DE 
MALLORCA;TM.BINISSALEM.COL·L
OCACIÓ  
 
PANCARTES 2ª COPA CONSELL DE 
MALLORCA D'ESPORT. 

SERVEI D'ESPORT 
BASE 

0 
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DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

19/04/
10 

AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP.:192/2010.PERMÍS 
CARRETERA:MA-
13A;PQ.13,400;TM.MARRATXÍ.INSTA
L·LACIÓ SENYAL  
 
INDICATIVA. 

R.R.L. 0 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

15/06/
10 

AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP.:358/2010.PERMÍS 
CARRETERA:VARIANT 
SUD;POLÍGON 26;PARC.451 A 
455,459,476,1246 A  
 
1250;TM.MANACOR.PROJECTE 
AMPLIACIÓ PARC FOTOVOLTAIC. 

DIRECCIÓ 
GENERAL 
D'ENERGIA 

0 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

15/06/
10 

AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP.:365/2010.PERMÍS 
CARRETERA:MA-
4041;PQ.4,500;TM.ARTÀ.CONDICION
AR CAMÍ EXISTENT. 

J.M. EN 
REPRESENTACIÓ 
DE DRACOTEC 

0 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

15/06/
10 

AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP.:349/2010.PERMÍS 
CARRETERA:MA-
6101;PQ.3,320;TM.CAMPOS.CONDICI
ONAR ACCÉS. 

S.A.Q. 0 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

16/06/
10 

DENEGACIÓ 
AUTORITZACIÓ 
OBRES 

EXP.:341/2010.PERMÍS 
CARRETERA:VARIANT DE 
MURO;POLÍGON 5;PARCEL·LA 
1286;TM.MURO.LÍNIA  
 
SOTERRADA DE B.T. 

P.C.G. 0 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

16/06/
10 

AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP.:295/2010.PERMÍS 
CARRETERA:MA-3040;POLÍGON 
2;PARCEL·LES 83,84 I 3;TM.SANTA 
EUGENIA. 
 
TANCAMENT AMB PALS I REIXETA. 

INSTITUT 
D'INNOVACIÓ 
EMPRESARIAL 

0 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

23/06/
10 

RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP.:9/2009(MF2).CONTRACTE 
SERVEI ASSISTÈNCIA TÈCNICA 
COORDINACIÓ SEGURETAT I 
SALUT  
 
OBRES PROJECTE MILLORA MA-
5020.LLUCMAJOR-PORRERES. 

T.SC.F. 5498,7 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

24/06/
10 

INICIAR 
EXPEDIENT 

EXP.:27/10(MFI).INICI EXPEDIENT 
CONTRACTACIÓ SERVEI 
ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER 
REDACTAR EL  
 
PROJECTE ACCÉS A LLOSETA DES 
DE LA MA-13. 

SENSE 
ESPECIFICAR 

0 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

22/06/
10 

EXPROPIACIÓ RESOLUCIÓ RELATIVA A LA PEÇA 
INCIDENTAL DE LES FINQUES 68 I 
69 DEL TM. DE LLUCMAJOR, DE  
 
L'EXPEDIENT D'EXPROPIACIÓ 
FORÇOSA CM-60-MFII-CAIB. 

SENSE 
ESPECIFICAR 

0 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

04/06/
10 

ADJUDICACIÓ 
EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ 

EXP.:10M02290.ADJUDICACIÓ 
CONTRACTACIÓ MENOR SERVEI 
ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER 
ELABORACIÓ  
 
DEL PLA AUTOPORTECCIÓ DEL 
TÚNEL DE SA MOLA MA-11. 

GABINET DE 
PERSEPECTIVA, 
S.L. 

14160 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

18/06/
10 

EXPROPIACIÓ APROVACIÓ DEL PREU JUST PER 
RESOLUCIÓ DEL JURAT MES 
REVERSIÓ DE TERRENY FINCA 17 
OBRA: 
 
MILLORA CAMÍ FONDO.TRAM:PM-
30-POLÍGON DE 
LLEVANT.ADD.8.EXP.CM-
42.TM.PALMA. 

GACARI, S.L.,P.R.C. 
I M.C.F. 

1656,46 
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DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

08/06/
10 

ADJUDICACIÓ 
EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ 

EXP.:10M01290.ADJUDICACIÓ 
CONTRACTACIÓ MENOR 
SUBMINISTRAMENT ADQUISICIÓ 
MOBILIARI PER  
 
AL DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ. 

GILET, S.A. 8532,83 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

23/06/
10 

CERTIFICACIÓ 
OBRA 

EXP.:62/06.ABONAMENT FACTURA 
TRENTA-SETENA, TRENTA-
VUITENA I TRENTA-NOVENA  
 
CERTIFICACIONS SENYALITZACIÓ 
HORITZONTAL XARXA 
CARRETERES, ZONA SUD 2007-2008. 

VIABAL, 
MANTENIMENT I 
CONSERVACIÓ, 
S.A. 

0 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

21/06/
10 

RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

REF.:SJA(RP 30/2007).ABONAMENT 
INTERESSOS RELATIU AL 
PROCEDIMENT DE 
RESPONSABILITAT  
 
PATRIMONIAL. 

I.B.S. EN 
REPRESENTACIÓ 
DE FJ.I.P. 

117,06 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

16/06/
10 

INICIAR 
EXPEDIENT 

EXP.:23/10.INICI EXPEDIENT 
ALTERACIÓ QUALIFICACIÓ 
JURÍDICA I DECLARACIÓ COM A 
PARCEL·LA  
 
SOBRANT ROMANENT PM-503,PK 
2,3 I 2,4 TM.MONTUÏRI. 

SENSE 
ESPECIFICAR 

0 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

21/06/
10 

INICIAR 
EXPEDIENT 

EXP.:25/10.INICI EXPEDIENT 
DECLARACIÓ COM A EFECTE NO 
UTILIZABLE VEHICLE LAN ROVER  
 
DISCOVERY 2.5 ADSCRIT AL SERVEI 
DE BOMBERS. 

SENSE 
ESPECIFICAR 

0 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

25/06/
10 

APROVAR 
EXPEDIENT 
CONTRACTACIÓ 

EXP.:21/2010(MFI).APROVACIÓ 
PLECS I EXPEDIENT 
CONTRACTACIÓ SERVEI 
ASSISTÈNCIA TÈCNICA  
 
REDACCIÓ PROJECTE 
CONSTRUCCIÓ NOUS ACCESSOS 
POLÍGON SON CASTELLÓ. 

SENSE 
ESPECIFICAR 

70800 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

25/06/
10 

APROVAR 
EXPEDIENT 
CONTRACTACIÓ 

EXP.:22/2010(MFI).APROVACIÓ 
PLECS I EXPEDIENT 
CONTRACTACIÓ SERVEI 
ASSISTÈNCIA TÈCNICA  
 
REDACCIÓ PROJECTE 
CONSTRUCCIÓ PROLONGACIÓ DE 
LA MA-30. 

SENSE 
ESPECIFICAR 

70800 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

25/06/
10 

APROVAR 
EXPEDIENT 
CONTRACTACIÓ 

EXP.:23/2010(MFI).APROVACIÓ 
PLECS I EXPEDIENT 
CONTRACTACIÓ SERVEI 
ASSISTÈNCIA TÈCNICA  
 
REDACCIÓ PROJECTE 
CONSTRUCCIÓ NOUS ACCESSOS A 
SON FERRIOL I SON LLÀTZER. 

SENSE 
ESPECIFICAR 

70800 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

25/06/
10 

APROVAR 
EXPEDIENT 
CONTRACTACIÓ 

EXP.:24/2010(MFI).APROVACIÓ 
PLECS I EXPEDIENT 
CONTRACTACIÓ SERVEI 
ASSISTÈNCIA TÈCNICA  
 
REDACCIÓ PROJECTE 
CONSTRUCCCIÓ MILLORA ENLLAÇ 
ENTRE EIX CENTRAL I NOUS 
ACCESSOS  
 
ALCAMPO. 

SENSE 
ESPECIFICAR 

70800 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

24/06/
10 

CERTIFICACIÓ 
OBRA 

EXP.:65/06.ABONAMENT FACTURA 
QUARANTENA CERTIFICACIÓ 
SERVEI MANTENIMENT 
INSTAL·LACIONS  
 
ENLLUMENAT PÚBLIC DE 

ELECTRO 
HIDRÀULICA, S.A. 

10371,92 
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CARRETERES, ZONA B. 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

24/06/
10 

CERTIFICACIÓ 
OBRA 

EXP.:65/06.ABONAMENT FACTURA 
QUARANTA-UNENA CERTIFICACIÓ 
SERVEI MANTENIMENT  
 
INSTAL·LACIONS ENLLUMENAT 
PÚBLIC DE CARRETERES,ZONA B 
2007/2008. 

ELECTRO 
HIDRÁULICA, S.A. 

13408,53 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

10/05/
10 

RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ FACTURES 
REFERÈNCIA:95/33128/20100323,DES
PESES DEL DEPARTAMENT DE 
CULTURA I  
 
PATRIMONI,EXERCICI 2010. 

CIA.MEDITERRÀNE
A DE 
VIGILÀNCIA,S.A. 

426,9 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

24/06/
10 

EXPROPIACIÓ RESOLUCIÓ RELATIVA FINCA 12 
DEL TM.DE SELVA EXPEDIENT 
EXPROPIACIÓ FORÇOSA CM-61-
MFII-CAIB. 

SENSE 
ESPECIFICAR 

0 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

24/06/
10 

AUTORITZACIÓ 
ASSISTÈNCIA 
CURSOS 

AUTORITZACIÓ ASSISTÈNCIA 
SEGONA JORNADA DEL CICLE 
TROBADES TECNOLÒGIQUES. 

C.Q.B. 0 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

24/06/
10 

AUTORITZACIÓ 
ASSISTÈNCIA 
CURSOS 

AUTORITZACIÓ ASSISTÈNCIA 
SEGONA JORNADA DEL CICLE 
TROBADES TECNOLÒGIQUES. 

P.T.D. 0 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

23/06/
10 

ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

ATORGAMENT COMPLEMENT 
PRODUCTIVITAT. 

F.C.S. 34,33 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

22/06/
10 

RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ FACTURES 
REFERÈNCIA:79/45300/20100705,DES
PESES SERVEI 
CARRETERES,EXERCICI 2010. 

SENSE 
ESPECIFICAR 

2350,07 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

22/06/
10 

RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ FACTURES 
REFERÈNCIA:79/45300/20100716,DES
PESES SERVEI 
CARRETERES,EXERCICI 2010. 

SENSE 
ESPECIFICAR 

9004,88 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

22/06/
10 

RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ FACTURES 
REFERÈNCIA:79/45300/20100721,DES
PESES SERVEI 
CARRETERES,EXERCICI 2010. 

SOLRED, S.A. 6735,83 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

22/06/
10 

RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ FACTURES 
REFERÈNCIA:79/45300/20100707,DES
PESES SERVEI 
CARRETERES,EXERCICI 2010. 

SENSE 
ESPECIFICAR 

461,01 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

22/06/
10 

RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ FACTURES 
REFERÈNCIA:79/45300/20100727,DES
PESES SERVEI 
CARRETERES,EXERCICI 2010. 

SENSE 
ESPECIFICAR 

756,38 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

22/06/
10 

RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ FACTURES 
REFERÈNCIA:79/45300/20100722,DES
PESES SERVEI 
CARRETERES,EXERCICI 2010. 

COMERCIAL 
BORDOY, S.L. 

242,88 
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DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

22/06/
10 

RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ FACTURES 
REFERÈNCIA:79/45300/20100714,DES
PESES SERVEI 
CARRETERES,EXERCICI 2010. 

GENERAL DE 
SERVICIOS ITV, 
S.A. 

244,5 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

22/06/
10 

RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ FACTURES 
REFERÈNCIA:79/45300/20100715,DES
PESES SERVEI 
CARRETERES,EXERCICI 2010. 

SENSE 
ESPECIFICAR 

9090,7 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

22/06/
10 

RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ FACTURES 
REFERÈNCIA:79/45300/20100712,DES
PESES SERVEI 
CARRETERES,EXERCICI 2010. 

SENSE 
ESPECIFICAR 

2113,38 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

22/06/
10 

RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ FACTURES 
REFERÈNCIA:79/45300/20100713,DES
PESES SERVEI 
CARRETERES,EXERCICI 2010. 

SENSE 
ESPECIFICAR 

913,61 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

07/06/
10 

ADJUDICACIÓ 
EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ 

EXP.:10M01990.MFII-
CAIB.ADJUDICACIÓ 
CONTRACTACIÓ MENOR SERVEI 
ESTUDI GEOTÈCNIC PROJECTE  
 
VARIANT ALGAIDA EST. 

INGENIERÌA DE 
SONDEOS DE 
BALEARES, S.L. 

6432,2 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

29/06/
10 

EXPROPIACIÓ APROVACIÓ DESPESA LIQUIDACIÓ 
INTERESSOS DEFINITIVA FINQUES 
VARIES OBRA:PROJECTE  
 
CONVERSIÓ C-715.TRAM CAMÍ DE 
SA SÍQUIA-
MONTUÏRI.ADD.35.EXP.CM-
31.TM.ALGAIDA. 

F.V.P., T.F.S I 
ALTRES 

24889,11 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

30/06/
10 

INICIAR 
EXPEDIENT 

EXP.:14/2010.INICI EXPEDIENT 
CONTRACTACIÓ 
SUBMINISTRAMENT I 
INSTAL·LACIÓ EQUIPAMENT DE  
 
CUINA (LOT 1),MOBILIARI (LOT 2) A 
HOSTATGERIA DEL CASTELL 
D'ALARÓ. 

SENSE 
ESPECIFICAR 

0 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

28/06/
10 

AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP.:433/2005D.PERMÍS 
CARRETERA:MA-1110;FINCA SON 
ESPASES;TM.PALMA.ACCESSOS A 
SON  
 
ESPASES. 

C.M.T. EN 
REPRESENTACIÓ 
DE LA 
CONCESSIONARIA 
HOSPITAL SON 
DURETA 

0 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

30/06/
10 

JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ DE LA BESTRETA DE 
CAIXA FIXA AMB NÚMERO DE 
COMPTE JUSTIFICATIU J/2010/118. 

SENSE 
ESPECIFICAR 

2315,96 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

23/06/
10 

INICIAR 
EXPEDIENT 

INICI EXPEDIENT ALTERACIÓ 
QUALIFICACIÓ JURÍDICA I 
DECLARACIÓ PARCEL·LA SOBRANT 
REMANENTS  
 
FINQUES Nº 60 I 61 AFECTADES PEL 
PROJECTE AUTOPISTA DE 
LLEVANT.CLAVE 7-PM-314.º 

SENSE 
ESPECIFICAR 

0 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

28/06/
10 

INICIAR 
EXPEDIENT 

INICI EXPEDIENT CESSIÓ US 
TEMPORAL I GRATUÏTA D'UN BOT 
DE FUSTA TRADICIONAL 
ANOMENAT  
 
CABRERA CONSTRUIT A L'ESCOLA 
TALLER DE MESTRES D'AIXA AMB 

CLUB NÀUTIC DE 
PORTOCOLOM 

0 
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Nº 398 DE L'EPÍGRAF 51. 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

25/06/
10 

CERTIFICACIÓ 
OBRA 

EXP.:01/09.ABONAMENT FACTURA 
ONZENA CERTIFICACIÓ 
CONTRACTE SUBMINISTRAMENT  
 
ARRENDAMENT VEHICLES 2009-
2013. 

SA NOSTRA DE 
RENTING, S.A. 

17547,05 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

05/07/
10 

EXPROPIACIÓ COMPLIMENT DELS 
REQUERIMENTS FETS QUANT AL 
PROCEDIMENT ORDINARI 279/2010 
DAVANT LA  
 
SALA CONTENCIÓS-
ADMINISTRATIU 001 DEL 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA. 

SENSE 
ESPECIFICAR 

0 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

21/06/
10 

ALTRES REF.:SJA CARRETERES(RP 
8/2010).INADMISSIÓ A TRÀMIT DE 
LA RECLAMACIÓ 
RESPONSABILITAT  
 
PATRIMONIAL DE LA 
ADMINISTRACIÓ PÚBLICA. 

PJ.G.P. 295,87 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

30/06/
10 

CERTIFICACIÓ 
OBRA 

EXP.:16/09.ABONAMENT FACTURA 
QUARTA CERTIFICACIÓ PROJECTE 
CONSERVACIÓ DE LA XARXA DE  
 
CARRETERES,ZONA 4. 

OBRAS Y 
PAVIMENTACIONE
S MAN, S.A. 

58314,36 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

30/06/
10 

CERTIFICACIÓ 
OBRA 

EXP.:64/06.ABONAMENT FACTURA 
QUARANTA-UNENA CERTIFICACIÓ 
SERVEI MANTENIMENT DE LES  
 
INSTAL·LACIONS ENLLUMENAT 
PÚBLIC DE CARRETERES,ZONA A, 
2007/2008. 

CENTRO 
MONTAJES, S.A. 

43732,52 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

30/06/
10 

CERTIFICACIÓ 
OBRA 

EXP.:24/09.ABONAMENT FACTURA 
QUARTA CERTIFICACIÓ EXPEDIENT 
MANTENIMENT INSTAL·LACIONS  
 
SISTEMA SEGURETAT,VIGILÀNCIA I 
CONTROL DEL TÚNEL DE SA MOLA. 

ROIG OBRES, 
SERVEIS I MEDI 
AMBIENT, S.A. 

3659,31 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

30/06/
10 

CERTIFICACIÓ 
OBRA 

EXP.:24/09.ABONAMENT FACTURA 
CINQUENA CERTIFICACIÓ 
EXPEDIENT MANTENIMENT 
INSTAL·LACIONS  
 
DEL SISTEMA DE 
SEGURETAT,VIGILÀNCIA I 
CONTROL DEL TÚNEL DE DA 
MOLA. 

ROIG 
OBRES,SERVEIS I 
MEDI AMBIENT, 
S.A. 

3659,32 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

30/06/
10 

CERTIFICACIÓ 
OBRA 

EXP.:24/09.ABONAMENT FACTURA 
SISENA CERTIFICACIÓ EXPEDIENT 
MANTENIMENT INSTAL·LACIONS  
 
SISTEMA SEGURETAT,VIGILÀNCIA I 
CONTROL DEL TÚNEL DE SA MOLA. 

ROIG OBRES, 
SERVEIS I MEDI 
AMBIENT, S.A. 

3659,31 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

30/06/
10 

CERTIFICACIÓ 
OBRA 

EXP.:23/07.ABONAMENT FACTURA 
VINT-I-CINQUENA CERTIFICACIÓ 
OBRA MANTENIMENT  
 
INSTAL·LACIONS SISTEMA GESTIÓ 
TRÀNSIT VIA CINTUA I ACCESSOS 
A PALMA XARXA SEMÀFOROS. 

UTE:ROIG OBRES, 
SERVEIS I MEDI 
AMBIENT,SA. I 
ELECTRONIC 
TRAFIC, SA. 

34836,7 
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DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

30/06/
10 

CERTIFICACIÓ 
OBRA 

EXP.:23/07.ABONAMENT FACTURA 
VINT-I-SISENA CERTIFICACIÓ OBRA 
MANTENIMENT INSTAL·LACIONS 
 
SISTEMA GESTIÓ TRÀNSIT VIA 
CINTURA I ACCESSOS PRINCIPALS 
A PALMA XARXA SEMÀFORS. 

UTE:ROIG OBRES, 
SERVEIS I MEDI 
AMBIENT,SA. I 
ELECTRONIC 
TRAFIC, SA. 

44058,9 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

30/06/
10 

CERTIFICACIÓ 
OBRA 

EXP.:17/09.ABONAMENT FACTURA 
CINQUENA CERTIFICACIÓ 
PROJECTE CONSERVACIÓ XARXA  
 
CARRETERES,ZONA 5. 

CONSTRUCCIONES 
Y 
PAVIMENTACIONE
S SIQUIER, S.A. 

48107,82 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

01/07/
10 

AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

INCLUSIÓ EN LA NÒMINA 
DESPESES DIETES DERIVADES 
ASSISTÈNCIA CURS "USO PRÁCTICO 
MÉTODOS  
 
ESTADÍSTICOS APLICADOS A LOS 
RESULTADOS DEL CONTROL DE 
CALIDAD EN LOS LABORATORIOS". 

M.M.F. 40 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

26/05/
10 

ADJUDICACIÓ 
EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ 

EXP.:(10M01390).ADJUDICACIÓ 
CONTRACTACÍÓ MENOR 
"ADQUISICIÓ VESTUARI PERSONAL 
BRIGADES  
 
GESTIÓ PRÒPIA". 

SENSE 
ESPECIFICAR 

0 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

15/06/
10 

RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ FACTURES 
REFERÈNCIA:73/92021/20100527,DES
PESES SERVEIS GENERALS DE LA  
 
MISERICÒRDIA,EXERCICI 2010. 

GRABADOS 
NAYBOR, S.A. 

176,78 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

02/07/
10 

EXPROPIACIÓ APROVACIÓ PREU JUST PER MUTU 
ACORD REVERSIÓ SOBRANTS 
FINQUES VARIES OBRA:PROJECTE  
 
CONVERSIÓ C-715.TRAM 
MONTUÏRI-
MANACOR.ADD.14.EXP.CM-
32.TM.MONTUÏRI. 

A.M.M., A.C.V. I 
VERGER 
MATERIALS ES 
PLA, S.L. 

32134,3 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

01/07/
10 

AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP.:398/2010.PERMÍS 
CARRETERA:MA-
1041;CTRA.CIUTAT;PQ.13;TM.PUGPU
NYENT.SÈQUIA PER  
 
CANALITZACIÓ D'AIGUA. 

AJUNTAMENT DE 
PUGPUNYENT 

0 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

29/06/
10 

RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ FACTURES 
REFERÈNCIA:79/45300/20100625,DES
PESES SERVEI 
CARRETERES,EXERCICI 2010. 

ENDESA ENERGIA 
XXI, S.L. 

21476,44 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

01/07/
10 

RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ FACTURES 
REFERÈNCIA:79/45300/20100804,DES
PESES SERVEI 
CARRETERES,EXERCICI 2010. 

SENSE 
ESPECIFICAR 

1558,22 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

01/07/
10 

RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ FACTURES 
REFERÈNCIA:79/45300/20100803,DES
PESES SERVEI 
CARRETERES,EXERCICI 2010. 

SENSE 
ESPECIFICAR 

2685,1 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

02/07/
10 

EXPROPIACIÓ APROVACIÓ PREU JUST PER MUTU 
ACORD DESPESA ENTRE PREU JUST 
I DIPÒSIT PREVI FINCA 41 OBRA: 
 
PROJECTE CONVERSIÓ C-715.TRAM 
MONTUÏRI-
MANACOR.ADD.7.EXP.CM-
32.TM.PETRA. 

A.E.M. 14527,8 
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DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

30/06/
10 

INADMISSIÓ 
SOL·LICITUD O 
RECURS 

REF.:SJA CARRETERES(RP 
85/2009).INADMISSIÓ A TRÀMIT 
RECLAMACIÓ PATRIMONIAL 
ADMINISTRACIÓ  
 
PÚBLICA. 

MA.M.A. 0 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

10/06/
10 

RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ FACTURES 
REFERÈNCIA:75/92022/20100525,DES
PESES SERVEI RECEPCIÓ I 
MANTENIMENT  
 
LLAR DE LA INFÀNCIA,EXERCICI 
2010. 

ENDESA ENERGIA, 
S.A. 

10231,55 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

28/06/
10 

DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

EXP.:56/06 I 05/08-M.DEVOLUCIÓ 
FIANÇA DEFINITIVA CONTRACTE 
MODIFICAT Nº 1 MILLORA I  
 
CONDICIONAMENT MA-6030 
CAMPOS-SA RAPITA. 

MELCHOR 
MASCARÓ, S.A. 

0 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

22/06/
10 

RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ FACTURES 
REFERÈNCIA:79/45300/20100728,DES
PESES DEL SERVEI DE 
CARRETERES,EXERCICI  
 
2010. 

SENSE 
ESPECIFICAR 

966,13 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

22/06/
10 

RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ FACTURES 
REFERÈNCIA:79/45300/20100729,DES
PESES SERVEI 
CARRETERES,EXERCICI 2010. 

SENSE 
ESPECIFICAR 

2052,19 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

22/06/
10 

RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ FACTURES 
REFERÈNCIA:79/45300/20100701,DES
PESES SERVEI 
CARRETERES,EXERCICI 2010. 

SENSE 
ESPECIFICAR 

491,55 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

22/06/
10 

RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ FACTURES 
REFERÈNCIA:79/45300/20100706,DES
PESES SERVEI 
CARRETERES,EXERCICI 2010. 

SENSE 
ESPECIFICAR 

363,13 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

22/06/
10 

RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ FACTURES 
REFERÈNCIA:79/45300/20100723,DES
PESES SERVEI 
CARRETERES,EXERCICI 2010. 

SENSE 
ESPECIFICAR 

13884,26 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

23/06/
10 

RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ FACTURES 
REFERÈNCIA:79/45300/20100720,DES
PESES SERVEI 
CARRETERES,EXERCICI 2010. 

SENSE 
ESPECIFICAR 

41604,74 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

25/06/
10 

INICIAR 
EXPEDIENT 

EXP.:13/2010.INICI EXPEDIENT 
CONTRACTACIÓ SERVEI 
EXECUCIÓ,GESTIÓ,COORDINACIÓ I  
 
COMERCIALITZACIÓ PLA 
COMPETITIVITAT DESTINS 
TURÍSTICS PROJECCIÓ 
INTERNACIONAL. 

SENSE 
ESPECIFICAR 

0 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

24/06/
10 

AUTORITZACIÓ 
ASSISTÈNCIA 
CURSOS 

AUTORITZACIÓ ASSISTÈNCIA 
SEGONA JORNADA DEL CICLE 
TROBADES TECNOLÒGIQUES. 

B.S.G. 0 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

28/06/
10 

RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

EXP.:26/2010.RECTIFICACIÓ 
RESOLUCIÓ INICI EXPEDIENT 
CONTRACTACIÓ OBRA PROJECTE  
 
COMPLEMENTARI Nº 1 MODIFICAT 
Nº 1 PROJECTE CONDICIONAMENT 
MA-2040.-CLAU 10-11.0-PC.MFII. 

SENSE 
ESPECIFICAR 

0 
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DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

01/07/
10 

ALTRES EXP.: 25/2010-M. APROVACIÓ 
MODIFICAT Nº1 PROJECTE 
MILLORA INTERSECCIÓ MA-
1110.CAMÍ DELS  
 
REIS.ACCESSOS A PALMA(SON 
ESPASES)MFI,CLAU:09-15.1-ML. 

SENSE 
ESPECIFICAR 

6514838,49 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

24/06/
10 

AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

REF.:SJA(RP 40/2004-ROLLO 
APEL·LACIÓ Nº 38/2010).SENTÈNCIA 
Nº 271/2010 DE 7 DE ABRIL DICTADA  
 
PER LA SALA CONTENCIOSA 
ADMINISTRATIVA DEL TRIBUNAL 
SUPERIOR DE JUSTICIA. 

M.M.I.J. I G. G. T. 5600 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

02/07/
10 

ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

ATORGAMENT COMPLEMENT 
PRODUCTIVITAT. 

R.P.M. 34,33 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

22/06/
10 

INICIAR 
EXPEDIENT 

EXP.:01/2010.INICI EXPEDIENT 
CONTRACTE SERVEI 
ASSESSORAMENT DEL CONSELL 
INSULAR DE  
 
MALLORCA EN MATÈRIA DE 
FINANÇAMENT,MITJANÇAT 
PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE 
PUBLICITAT. 

SENSE 
ESPECIFICAR 

0 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

16/06/
10 

ADJUDICACIÓ 
EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ 

CONTRACTE MENOR 
SUBMINISTRAMENT 50 EXEMPLARS 
IMPRESOS DEL PRESSUPOST 
GENERAL DE LA  
 
CORPORACIÓ PER A L'EXERCICI 
2010 (CM-DIHP-O1-2010). 

J.S.B. 4193,34 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

25/05/
10 

RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ FACTURES 
REFERÈNCIA:71/92030/2010/05/24,DE
SPESES SERVEI TÈCNICS OBRES I  
 
MANTENIMENT, EXERCICI 2010. 

SENSE 
ESPECIFICAR 

584,82 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

15/06/
10 

RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ FACTURES 
REFERÈNCIA:71/92030/20100519,DES
PESES SERVEI TÈCNICS OBRES I  
 
MANTENIMENTS,EXERCICI 2010. 

SENSE 
ESPECIFICAR 

457,94 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

01/07/
10 

ARXIU EXPEDIENT REF.:SJA(RP 7/2010).ARCHIU 
RECLAMACIÓ RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL DE 
L'ADMINISTRACIÓ  
 
PÚBLICA. 

GÉNESIS SEGUROS 
GENERALES EN 
NOM DEL SR. 
A.P.V. 

1793,73 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

01/07/
10 

ARXIU EXPEDIENT REF.:SJA(RP 16/2010).ARCHIU 
RECLAMACIÓ RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL DE 
L'ADMINISTRACIÓ  
 
PÚBLICA. 

M.F.S. I C.V.S. 9574,6 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

01/07/
10 

ARXIU EXPEDIENT REF.:SJA(RP 20/2010).ARCHIU 
RECLAMACIÓ RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL DE 
L'ADMINISTRACIÓ  
 
PÚBLICA. 

U.P.S. 6513,12 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

01/07/
10 

ARXIU EXPEDIENT REF.:SJA(RP 24/2010).ARCHIU 
RECLAMACIÓ RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL DE 
L'ADMINISTRACIÓ  
 
PÚBLICA. 

A.R.R. EN 
REPRESENTACIÓ 
DE D.H.P. 

669,71 
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DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

01/07/
10 

ARXIU EXPEDIENT REF.:SJA(RP 26/2010).ARCHIU 
RECLAMACIÓ RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL DE 
L'ADMINISTRACIÓ  
 
PÚBLICA. 

AS. E.G. EN 
REPRESENTACIÓ 
DE M.E.P. 

525,62 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

11/06/
10 

RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ FACTURES 
REFERÈNCIA:97/92060/20100611,DES
PESES SERVEI 
INFORMÀTICA,EXERCICI 2010. 

ARI BUSINESS 
SOLUTIONS, S.A. 

1490,6 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

22/06/
10 

RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ FACTURES 
REFERÈNCIA:96/93410/20100601,DES
PESES DE PRESIDÈNCIA,EXERCICI 
2010. 

SERBROK, 
CORREDURIA DE 
SEGUROS, GRUPO 
SA NOSTRA, SA. 

52,26 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

17/06/
10 

RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ FACTURES 
REFERÈNCIA:73/92021/20100615,DES
PESES SERVEIS GENERALS DE LA  
 
MISERICÒRDIA,EXERCICI 2010. 

SENSE 
ESPECIFICAR 

344,6 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

22/06/
10 

RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ FACTURES 
REFERÈNCIA:96/34200/20100602,DES
PESES DE SANT FERRAN,EXERCICI 
2010. 

SERBROK, 
CORREDURIA DE 
SEGUROS, GRUPO 
SA NOSTRA, SA. 

70 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

21/06/
10 

RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ FACTURES 
REFERÈNCIA:11/92040/20100623,DES
PESES SERVEI 
INFORMÀTICA,EXERCICI 2010. 

SENSE 
ESPECIFICAR 

2281,54 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

06/07/
10 

AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

INCLUSIÓ EN LA NÒMINA 
DESPESES PER DESPLAÇAMENTS. 

M.M.D. 0 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

05/07/
10 

CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

CATALOGACIÓ DE VEHICLE 
HISTÒRIC. 

S.K.V. 0 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

05/07/
10 

CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

CATALOGACIÓ DE VEHICLE 
HISTÒRIC. 

T.E.E. 0 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

05/07/
10 

DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

EXP.:35/09.DEVOLUCIÓ FIANÇA 
DEFINITIVA ADJUDICACIÓ 
CONTRACTE SERVEI APOTACIÓ 
MUNTATGE I  
 
MANTENIMENT DURANT LA DIADA 
DEL CAÇADOR ANY 2009. 

UTE:FERIA 
SERVICE, S.L. - MS. 
A. C. 

1798 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

07/07/
10 

INICIAR 
EXPEDIENT 

EXP.:27/10.INICI EXPEDIENT 
APROVACIÓ ACORD ENTRE EL 
CONSELL DE MALLORCA I LA 
FUNDACIÓ  
 
BIODIVERSIDAD2 PER L'US I GESTIÓ 
DE LA FINCA "REIXA". 

SENSE 
ESPECIFICAR 

0 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

01/06/
10 

MODIFICACIÓ DE 
LA RESOLUCIÓ 

MODIFICACIÓ RESOLUCIÓ 
ADJUDICACIÓ CONTRACTACIÓ 
MENOR SERVEI PER ELABORAR EL 
PLA DE  
 
FOOMACIÓ DE LA DIRECCIÓ 
D'INNOVACIÓ I 
DESENVOLUPAMENT DE L'EINA 
AUTOAVALUACIÓ CAF. 

WORKBENCH 
ASESORES, S.L. 

20024,6 
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DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

06/07/
10 

ALTRES CESSIÓ A L'AJUNTAMENT DE 
CALVIÀ DE LA TITULARITAT DE LA 
CARRETERA MA-1012 DEL PK 0.000 
AL  
 
P.K. 0,620. 

AJUNTAMENT DE 
CALVIÀ 

0 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

05/07/
10 

DESESTIMAR 
RECURS 

REF.:SJA(RP 79/2008).DESESTIMACIÓ 
RECLAMACIÓ RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL DE  
 
L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA. 

J.G.N. 285,52 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

25/06/
10 

ADJUDICACIÓ 
EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ 

EXP.:10M03090.MFI.ADJUDICACIÓ I 
CONTRACTACIÓ MENOR SERVEI 
TREBALLS TOPOGRÀFICS VARIANT  
 
SENCELLES. 

INSULAR SURVEY 
SLP 

1629,8 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

07/07/
10 

ADJUDICACIÓ 
EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ 

EXP.:4/2010.ADJUDICACIÓ 
DEFINITIVA CONTRACTE SERVEI 
ASSISTÈNCIA COORDINACIÓ 
SEGURETAT I  
 
SALUT OBRES PROJECTE 
AMPLIACIÓ TERCER CARRIL VIA 
CINTURA. 

BUREAU VERITAS 
ESPAÑOL, S.A. 

45312 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

07/07/
10 

ADJUDICACIÓ 
PROVISIONAL DE 
CONTRACTES 

EXP.:16/2010.ADJUDICACIÓ 
PROVISIONAL CONTRACTE SERVEI 
ASSISTÈNCIA TÈCNICA REDACCIÓ  
 
PROJECTE CONSTRUCTIU 
CONDICIONAMENT MA-3110. 

MA.S.C. 69530,85 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

07/07/
10 

ADJUDICACIÓ 
EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ 

EXP.:3/2010.ADJUDICACIÓ 
DEFINITIVA CONTRACTE SERVEI 
ASSISTÈNCIA TÈCNICA 
COORDINACIÓ  
 
SEGURETAT I SALUT OBRES 
PROJECTE VARIANT SON SERVERA. 

ATP ASESSORÍA 
TÉCNICA Y 
PROYECTOS S. XXI, 
S.L. 

37760 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

07/07/
10 

ADJUDICACIÓ 
EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ 

EXP.:2/2010.ADJUDICACIÓ 
DEFINITIVA CONTRACTE SERVEI 
ASSISTÈNCIA TÈCNICA 
AIXECAMENT  
 
TOPOGRÀFIC VIA CONNECTORA DE 
PALMA. 

INSULAR SURVEY 
SLP 

58242,44 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

01/07/
10 

ALTRES APROVACIÓ COMPTE JUSTIFICATIU 
CORRESPONENT AL MANAMENT A 
JUSTIFICAR AMB NÚMERO DE  
 
REALITZACIÓ DEL PAGAMENT A 
L'HABILITAT R 220100003147. 

SENSE 
ESPECIFICAR 

136470,76 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

08/07/
10 

DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

EXP.:21/07.DEVOLUCIÓ FIANÇA 
DEFINITIVA CONTRACTE PROJECTE 
REFORÇ DEL FERM A LA MA-10 
TRAM  
 
LLUC-CREUER DE SA CALOBRA 
(MAP 2008). 

AMER E HIJOS, S.A 23660,16 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

16/06/
10 

RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ FACTURES 
REFERÈNCIA:10/92020/20100603,DES
PESES SERVEI GENERALS,EXERCICI 
2010. 

SENSE 
ESPECIFICAR 

3775,42 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

05/07/
10 

ALTRES EXP.:24/10.AUTORITZACIÓ CESSIÓ 
ÚS TEMPORAL I GRATUITA D'UN 
BOT DE FUSTA TRADICIONAL  
 
ANOMENAT CABRERA ADSCRIT AL 
DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT. 

CLUB NÀUTIC DE 
PORTOCOLOM 

0 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

07/07/
10 

APROVAR 
EXPEDIENT 
CONTRACTACIÓ 

EXP.:01/10.EXP.:FISCALITZACIÓ:ID 
278/10 MCP.APROVACIÓ EXPEDIENT 
CONTRACTACIÓ SERVEI  
 
ASSESSORAMENT DEL CONSELL DE 

SENSE 
ESPECIFICAR 

47200 
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MALLORCA EN MATÈRIA DE 
FINANÇAMENT. 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

16/06/
10 

CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

CATALOGACIÓ DE VEHICLE 
HISTÒRIC. 

P.P.B. 0 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

29/06/
10 

DEVOLUCIÓ 
FIANÇA 

DEVOLUCIÓ FIANÇA DEFINITIVA 
CONTRACTE SERVEI PER 
INTEGRAR ELS PROCESSOS CLAU 
DEL CONSELL  
 
DE MALLORCA DINS LES 
APLICACIONS INFORMÀTIQUES. 

GESTIÓN DEL 
ESPACIO 
TURÍSTICO SXXI, 
S.L. 

3000 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

16/06/
10 

CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

CATALOGACIÓ DE VEHICLE 
HISTÒRIC. 

J.CH.LA B. 0 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

27/05/
10 

ADJUDICACIÓ 
EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ 

EXP.:CM 03/2010-I. ADJUDICACIÓ 
CONTRACTACIÓ MENOR SERVEI 
PER ELABORAR EL PLA DE 
QUALITAT I  
 
AVALUACIÓ DE L'OFICINA DE 
DISCIPLINA URBANÍSTICA. 

A.S.R. 14160 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

05/07/
10 

RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ FACTURES 
REFERÈNCIA:79/45300/20100628,DES
PESES SERVEI 
CARRETERES,EXERCICI 2010. 

ENDESA ENERGIA 
XXI, S.L. 

58602,56 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

30/06/
10 

AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP.:387/2010.PERMÍS 
CARRETERA:MA-
1110;PQ.10(ROTONDA);TM.ESPORLE
S.INSTAL·LAR  
 
IDENTIFICADORS MUNICIPI. 

AJUNTAMENT 
D'ESPORLES 

0 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

02/07/
10 

ARXIU EXPEDIENT REF.:SJA(RP 28/2010).ARCHIU 
RECLAMACIÓ RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL DE 
L'ADMINISTRACIÓ  
 
PÚBLICA. 

C.Z.M. EN 
REPRESENTACIÓ 
DE A.G.R. 

0 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

02/07/
10 

IMPOSAR 
OBLIGACIÓ 
ABONAR DANYS 

REF.:SJA(CRTES.DA-26/10).IMPOSAR 
L'OBLIGACIÓ DE SATISFER ELS 
DANYS PRODUÏTS A CARRETERES. 

S.G.G. 1415,16 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

02/07/
10 

IMPOSAR 
OBLIGACIÓ 
ABONAR DANYS 

REF.:SJA(CRTES. DA-25/10).IMPOSAR 
L'OBLIGACIÓ DE SATISFER ELS 
DANYS PRODUÏTS A CARRETERES. 

CAIXARENTING, 
S.A.U. 

177,98 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

02/07/
10 

IMPOSAR 
OBLIGACIÓ 
ABONAR DANYS 

REF.:SJA(CRTES. DA-24/10).IMPOSAR 
L'OBLIGACIÓ DE SATISFER ELS 
DANYS PRODUÏTS A CARRETERES. 

ARRASTRES 
MANACOR, S.L. 

581,18 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

02/07/
10 

IMPOSAR 
OBLIGACIÓ 
ABONAR DANYS 

REF.:SJA(CRTES.DA-23/10).IMPOSAR 
L'OBLIGACIÓ DE SATISFER ELS 
DANYS PRODUÏTS A CARRETERES. 

O H. E.L. 4560,19 
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DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

02/07/
10 

IMPOSAR 
OBLIGACIÓ 
ABONAR DANYS 

REF.:SJA(CRETS. DA-51/09).IMPOSAR 
L'OBLIGACIÓ DE SATISFER ELS 
DANYS PRODUÏTS A CARRETERES. 

JJ. M.A. 161,13 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

30/06/
10 

ARXIU EXPEDIENT REF.:SJA(RP 72/2009).ARCHIU 
RECLAMACIÓ RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL DE 
L'ADMINISTRACIÓ  
 
PÚBLICA. 

MM.C.F. 0 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

30/06/
10 

ARXIU EXPEDIENT REF.:SJA(RP 1/2010).ARCHIU 
RECLLAMACIÓ RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL DE 
L'ADMINISTRACIÓ  
 
PÚBLICA. 

D..L.R. EN 
REPRESENTACIÓ 
DE 
TRANSFERNEMAC
RIS, S.L.º 

0 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

30/06/
10 

ARXIU EXPEDIENT REF.:SJA(RP 3/2010).ARCHIU 
RECLAMACIÓ RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL DE 
L'ADMINISTRACIÓ  
 
PÚBLICA. 

M.H.R. 0 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

30/06/
10 

ARXIU EXPEDIENT REF.:SJA(RP 4/2010).RECLAMACIÓ 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL 
DE L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA. 

AS.E.G. 0 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

30/06/
10 

ARXIU EXPEDIENT REF.:SJA(RP 5/2010).ARCHIU 
RECLAMACIÓ RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL DE 
L'ADMINISTRACIÓ  
 
PÚBLICA. 

JM.N.S. 0 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

30/06/
10 

AUTORITZACIÓ 
ASSISTÈNCIA 
CURSOS 

AUTORITZACIÓ ASSISTÈNCIA 
CURS. 

C.F.T. 0 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

30/06/
10 

ADJUDICACIÓ 
EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ 

EXP.:10M02990.MFI.ADJUDICACIÓ 
CONTRACTACIÓ MENOR SERVEI 
ASSISTÈNCIA TÈCNICA 
AVALUACIÓ  
 
IMPACTE AMBIENTAL PROJECTE 
CONNEXIÓ AUTOPISTA LLEVANT. 

OLIVAR, GESTIÓ I 
MEDI, S.L. 

15120,81 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

30/06/
10 

ADJUDICACIÓ 
EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ 

EXP.:10M02890.ADJUDICACIÓ 
CONTRACTACIÓ MENOR SERVEI 
AVALUACIÓ IMPACTE AMBIENTAL  
 
PROJECTE VARIANT ALGAIDA EST-
MFII-CAIB. 

OLIVAR, GESTIÓ I 
MEDI, S.L. 

18290 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

05/07/
10 

ADJUDICACIÓ 
EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ 

ADJUDICAR, MITJANÇANT EL 
PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ 
MENOR CONTRACTE REFORMA 
INTERIOR  
 
PARC DE BOMBERS D'ARTÀ. 

CONSTRUCCIONES 
MANUEL 
ALVAREZ, S.L. 

48267,6 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

05/07/
10 

JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA DE CAIXA 
FIXA. 

SENSE 
ESPECIFICAR 

150,4 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

08/07/
10 

ALTRES ABONAMENT INDEMNITZACIÓ PER 
RAÓ DE SERVEI DE GUÀRDIA PER A 
ACTUACIONS D'EMERGÈNCIES DEL  
 
PERÍODE 03/05/10 A 31/05/10. 

G.A.M., M.A.C. I 
ALTRES 

0 
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DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

08/07/
10 

ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIE
S 

HORES EXTRAORDINÀRIES 
D'EMERGÈNCIES PERSONAL PROPI I 
INTEGRAT DEL CIM MES DE MAIG 
DE 2010. 

G.A.M., M.A.C. I 
ALTRES 

0 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

08/07/
10 

ALTRES AUTORITZACIÓ I INCLUSIÓ EN LA 
NÒMINA DIETES MANUTENCIÓ PER 
RAÓ DE SERVEI MES DE MAIG DE  
 
2010. 

A.A.M.,J.A.A. I 
ALTRES 

5272,96 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

05/07/
10 

INICIAR 
EXPEDIENT 

EXP.:28/2010.INICI EXPEDIENT 
CONTRACTACIÓ SERVEI 
ASSISTÈNCIA TÈCNICA 
REALITZACIÓ  
 
MICROSIMULACIONS DELS NOUS 
ENLLAÇOS, MFI. 

SENSE 
ESPECIFICAR 

0 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

02/07/
10 

RECONEIXEMENT 
SERVEIS PREVIS 

RELACIÓ FACTURES 
REFERÈNCIA:79/45300/20100629,DES
PESES SERVEI 
CARRETERES,EXERCICI 2010. 

ENDESA ENERGIA 
XXI, S.L.U. 

56402,98 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

05/07/
10 

RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ FACTURES 
REFERÈNCIA:79/45300/20100719,DES
PESES SERVEI 
CARRETERES,EXERCICI 2010. 

CASA VILA, S.L. 258,01 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

09/07/
10 

IMPOSAR SANCIÓ 
PER INFRACCIÓ 

REF.:SJA-CARRETERES-ES 
3/2010.RESOLUCIÓ PROCEDIMENT 
SANCIONADOR EN MATÈRIA DE  
 
CARRETERES INCOAT. 

INVERSIONES 
CHIRIBITA, S.L. 

3000 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

08/07/
10 

ADJUDICACIÓ 
EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ 

EXP.: 15/2010.ADJUDICACIÓ 
PROVISIONAL CONTRATE SERVEI 
ASSISTÈNCIA TÈCNICA 
AFORAMENT I  
 
MODELITZACIÓ XARXA ARTERIAL 
I ACCESSOS A PALMA. 

CINESI, S.L. 41966,7 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

08/07/
10 

ADJUDICACIÓ 
PROVISIONAL DE 
CONTRACTES 

EXP.: 14/2010.ADJUDICACIÓ 
PROVISIONAL CONTRACTE SERVEI 
ASSISTÈNCIA TÈCNICA REDACCIÓ  
 
PROJECTE CONSTRUCCIÓ 
DESDOBLAMENT MA-30 ENTRE SON 
FERRIOL I LA CARRETERA D'INCA-
MFI. 

GESTIÓN DE 
PROYECTOS 
BALEAR, S.L. 

44580,4 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

08/07/
10 

ADJUDICACIÓ 
PROVISIONAL DE 
CONTRACTES 

EXP.:13/2010.ADJUDICACIÓ 
PROVISIONAL CONTRACTE SERVEI 
ASSISTÈNCIA TÈCNICA REDACCIÓ  
 
PROJECTE CONSTRUCCIÓ MILLORA 
DELS NOUS ACCESSOS. 

IDOM INGENIERIA 
Y SISTEMAS, S.A. 

53100 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

30/06/
10 

AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP.:209/2010.PERMÍS 
CARRETERA:MA-10;CREUAMENT 
PORT DES 
CANONGE;TM.BAMYALBUFAR.CAN
VI  
 
DE SENYALS INDICATIVES. 

CA'N TONI 
MORENO, S.L. 

0 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

22/06/
10 

AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP.:356/2010.PERMÍS 
CARRETERA:MA-5017;POLÍGON 
2;PARCEL·LA 
65;TM.MONTUÏRI.XARXA  
 
SOTERRADA DE MT. I CENTRE 
TRANSFORMACIÓ. 

M.C.R. 0 
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DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

23/06/
10 

AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP.:362/2010.PERMÍS 
CARRETERA:MA-
4021;PQ.6,600;TM.SANT LLORENÇ 
DES CARDESSAR.TANCAMENT  
 
AMB PALS I REIXETA. 

P.G.D. 0 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

25/06/
10 

AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP.:368/2010.PERMÍS 
CARRETERA:MA-
3330;PQ.0,100;TM.SANTA 
MARGALIDA.TANCAMENT AMB  
 
PERETÓ, PALS I REIXETA. 

S.C.G. 0 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

30/06/
10 

AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP.:397/2010.PERMÍS 
CARRETERA:MA-
2022;PQ.2,5;PARCEL·LA 
326;POLÍGON 4;TM.ALARÓ.FER 
ACCÉS. 

F.G.J. 0 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

28/06/
10 

AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP.:391/2010.PERMÍS 
CARRETERA:MA-1031;POLÍGON 
6;PARCEL·LA 129;C/PERE 
SERIOL,69;TM.ANDRATX 
 
CANVI ANRAJOLAT. 

V.G.M. 0 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

28/06/
10 

AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP.:384/2010.PERMÍS 
CARRETERA:MA-
3011;PQ.14,800;C/OLLERIES, 
132;TM.SANTA 
EUGÈNIA.ARREGLAR 
 
PRET DE PEDRA. 

B.C.C. 0 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

23/06/
10 

RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ FACTURES 
REFERÈNCIA:73/92021/20100602,DES
PESES SERVEIS GENERALS DE LA  
 
MISERICORDIA,EXERCICI 2010. 

J.S.B. 52,2 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

14/06/
10 

RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ FACTURES 
REFERÈNCIA:10/92020/20100507,DES
PESES SERVEI GENERALS,EXERCICI 
2010. 

EMAYA, S.A. 497,89 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

22/06/
10 

RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ FACTURES 
REFERÈNCIA:10/90020/20100610,DES
PESES SERVEIS 
GENERALS,EXERCICI 2010. 

ENDESA ENERGIA 
XXI, S.L.U. 

7647,62 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

23/06/
10 

RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ FACTURES 
REFERÈNCIA:74/92023/20100513,DES
PESES CENTRE SERVEIS LLAR DE 
LA  
 
JOVENTUT,EXERCICI 2009. 

ENDESA ENERGIA, 
S.A. UNIPERSONAL 

2620,85 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

12/07/
10 

ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

RESOLUCIÓ CONCESSIÓ D'UN 
COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT. 

M.E.C., JA.N.A I 
ALTRES 

0 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

09/07/
10 

RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP.:CM 02/2010-I.CONTRACTE 
MENOR SERVEI PER ELABORAR 
PLA DE FORMACIÓ DE LA 
DIRECCIÓ  
 
D'INNOVACIÓ I 
DESENVOLUPAMENT DE L'EINA 
D'AUTOAVALUACIÓ CAF. 

WORKBENCH 
ASESORES, S.L. 

4171,78 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

28/06/
10 

AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT 

AUTORITZACIÓ DE 
DESPLAÇAMENT EN COMISSIÓ  DE 
SERVEIS. 

M.M.D. 0 
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DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

07/07/
10 

ABONAR 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

INCLUSIÓ EN LA NÒMINA 
DESPESES QUILOMETRATGE. 

M.M.D. 136,4 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

07/07/
10 

ABONAR 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

INCLUSIÓ EN LA NÒMINA 
DESPESES QUILOMETRATGE. 

G.C.C. 178,91 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

07/07/
10 

ABONAR 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

INCLUSIÓ EN LA NÒMINA 
DESPESES QUILOMETRATGE. 

M.G.LL. 93,65 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

07/07/
10 

ABONAR 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

INCLUSIÓ EN LA NÒMINA 
DESPESES QUILOMETRATGE. 

M.C.T. 33,14 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

07/07/
10 

ABONAR 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

INCLUSIÓ EN LA NÒMINA 
DESPESES QUILOMETRATGE. 

M.M.D. 283,37 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

07/07/
10 

ABONAR 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

INCLUSIÓ EN LA NÒMINA 
DESPESES QUILOMETRATGE. 

J.M.M. 93,17 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

13/07/
10 

APROVAR 
PROJECTE 

EXP.:19/10-M.APROVACIÓ 
MODIFICAT Nº 1 PROJECTE 
MONTUÏRI-SANT JOAN MA-3210 I 
MA-3220.- 
 
CLAU 05-06.1-MT. 

SENSE 
ESPECIFICAR 

5627300 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

22/06/
10 

AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP.:MA-
3120;TM.SENCELLES.PROJECTE 
INSTAL.LACIÓ ENLLUMENAT 
PÚBLIC PER A ACCÉS AL  
 
CEMENTIRI MUNICIPAL. 

AJUNTAMENT DE 
SENCELLES 

0 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

09/07/
10 

AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP.:304/2010.PERMÍS 
CARRETERA:MA-3011;ENTRE PQ. 4 I 
5;TM.PALMA.INSTAL·LACIÓ 
ATURADA  
 
D'AUTOBÚS. 

F.P. EN 
REPRESENTACIÓ 
DE L'EMPRESA 
MUNICIPAL DE 
TRANSPORTS DE 
PALMA. 

0 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

09/07/
10 

AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP.:211/2010.PERMÍS 
CARRETERA:MA-4020;C/DE SA 
MARINETA,3;TM.MANACOR.REPAR
ACIÓ DE PARET. 

L.R.H. 0 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

09/07/
10 

AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP.:279/2010.PERMÍS 
CARRETERA:MA-3323;POLÍGON 
5;PARCEL·LA 816;TM.SANT 
LLORENÇ DES  
 
CARDASSAR.TANCAMENT FINCA I 
CANVI ACCÉS. 

CONSTRUCCIONES 
BARCELÓ I 
OBRADOR 

0 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

09/07/
10 

AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP.:433/2010.PERMÍS 
CARRETERA:MA-
4027;PQ.0,900;TM.SON 
SERVERA.ACCÉS PROVISIONAL. 

B.S.S. 0 
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DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

09/07/
10 

AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP.:196/2010.PERMÍS 
CARRETERA:MA-
10;PQ.5,280;POLÍGON 4;PARCEL·LA 
829;TM.POLLENÇA.LÍNIA B.T. 

GABINETE MATEU, 
S.L. 

0 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

09/07/
10 

AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP.:403/2010.PERMÍS 
CARRETERA:MA-
3120;PQ.4;TM.SENCELLES.SOTERRA
MENT XARXA DE  
 
DISTRIBUCIÓ. 

F.D.F. 0 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

09/07/
10 

AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP.:405/2010.PPERMÍS 
CARRETERA:MA-
6100;PQ.5,730;TM.SES 
SALINES.ARREGLAR BIGUES. 

MªA.B.O. 0 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

13/07/
10 

EXPROPIACIÓ EXP.:CM-31.APROVACIÓ PREU JUST 
PER MUTU ACORD MES REVERSIÓ 
TERRENY REVERSIÓ SOBRANTS  
 
FINCA 58 I 63 OBRA:PROJECTE 
CONVERSIÓ C-715.TRAM CAMÍ DE 
SA SÍQUIA-MONTUÏRI.ADD.24.TM. 
 
MONTUÏRI. 

P.C.F. I M.F.G. 9838 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

13/07/
10 

EXPROPIACIÓ EXP.:CM-31. APROVACIÓ PREU JUST 
PER RESOLUCIÓ JURAT FINCA 196 
OBRA:PROJECTE CONVERSIÓ C- 
 
715.TRAM CAMÍ DE SA SÍQUIA-
MONTUÏRI,ADD. 107,TM.ALGAIDA. 

B.S.B. I C.B.J. 35837,12 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

13/07/
10 

EXPROPIACIÓ EXP.:CM-31.APROVACIÓ PREU JUST 
PER RESOLUCIÓ DEL JURAT FINCA 
196 OBRA:PROJECTE CONVERSIÓ  
 
C-715,TRAM CAMÍ DE SA SÍQUIA-
MONTUÏRI,ADD.107,TM.ALGAIDA. 

B.S.B. I C.B.J. 35837,12 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

13/07/
10 

EXPROPIACIÓ EXP.:CM-31.APROVACIÓ PREU JUST 
PER RESOLUCIÓ DEL JURAT FINCA 
149 OBRA:PROJECTE CONVERSIÓ  
 
C-715,TRAM CAMÍ DE SA SÍQUIA-
MONTUÏRI,ADD.108,TM.ALGAIDA. 

L.T.S. I M.S.P. 94347,97 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

13/07/
10 

EXPROPIACIÓ EXP.:CM-32.APROVACIÓ PREU JUST 
PER MUTU ACORD DIFERÈNCIA 
ENTRE PREU JUST I DÍPOSIT PREVI  
 
FINQUES VARIES OBRA:PROJECTE 
CONVERSIÓ C-715,TRAM 
MONTUÏRI-
MANACOR,ADD.17,TM.MONTUÏRI. 

G.S.M., M.F.F. I 
ALTRES 

32763,99 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

13/07/
10 

EXPROPIACIÓ APROVACIÓ PPREU JUST PER MUTU 
ACORD REVERSIÓ SOBRANTS 
FINCA 73 OBRA:PROJECTE 
CONVERSIÓ  
 
C-715,TRAM MONTUÏRI-
MANACOR,ADD.24,TM.VILAFRANC
A DE BONANY. 

F.B.M. 2868,5 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

13/07/
10 

EXPROPIACIÓ EXP.:CM-49.APROVACIÓ PREU JUST 
PER MUTU ACORS LIQUIDACIÓ 
DEFINITIVA FINCA 137 OBRA: 
 
REFORMA INTEGRAL MA-3020 
SANTA MARIA-
SENCELLES.ADD.22,TM.SENCELLES. 

M.A.R. 21825,29 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

13/07/
10 

EXPROPIACIÓ EXP.:94.APROVACIÓ DESPESA 
LIQUIDACIÓ INTERESSOS 
DEFINITIVA EXECUCIÓ SENTÈNCIA 
FINCA 8  
 
OBRA:VIA CINTURA,TRAM 
III,ADD.14,TM.PALMA. 

JF.R.B. 845,13 
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DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

13/07/
10 

EXPROPIACIÓ EXP.:S'ALMADRAVA.APROVACIÓ 
PREU JUST PER MUTU ACORD 
DIFERÈNCIA ENTRE PREU JUST I 
DIPÒSIT 
 
PREVI FINCA 5 OBRA:DIVERSES 
MILLORES TRAÇAT CAMÍ MA-
2202,ADD.7,TM.POLLENÇA. 

M.S.R. 0 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

07/07/
10 

AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP.:363/2010.PERMÍS 
CARRETERA:MA-
5110;PQ.6,280;TM.MANACOR.CANAL
ITZACIÓ D'AIGUA. 

J.O.S. 0 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

07/07/
10 

AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP.:383/2010.PERMÍS 
CARRETERA:MA-
4023;PQ.7,450;TM.SANT LLORENÇ 
DES CARDASSAR. 
 
CONDICIONAR PARET I POSAR 
BARANA. 

C.S.A. 0 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

07/07/
10 

AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP.:381/2010.PERMÍS 
CARRETERA:MA-
3321;PQ.0,700;TM.MANACOR.TANCA
MENT AMB PALS I REIXETA. 

A.LL.B. 0 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

06/07/
10 

AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP.:413/2010.PERMÍS 
CARRETERA:MA-
1031;PQ.7,950;TM.CALVIÀ.TANCAME
NT AMB PALS I REIXETA. 

C.A.L. 0 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

06/07/
10 

AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP.:376/2010.PERMÍS 
CARRETERA:MA-13A,MA-3020,MA-
3030,MA-3100,MA-3510 I RONDA 
MIGJORN  
 
INCA;TM.SANTA MARIA DEL 
CAMÍ.COL·LOCACIÓ FLETXES 
INDICATIVES. 

A.M.M. 0 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

08/07/
10 

AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP.:404/2010.PERMÍS 
CARRETERAMA-3400;POLÍGON 
10;PARCEL·LA 
279;PQ.3,490;TM.SANTA  
 
MARGALIDA.CONDICIONAR ACCÉS. 

PROJECCIÓ 
TÈCNICA 
D'INVERSIONS, SLU 

0 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

07/07/
10 

AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP.:396/2010.PERMÍS 
CARRETERA:MA-19;POLÍGON 
19;PARCEL·LA 
733;TM.LLUCMAJOR.XARXA AÈRIA  
 
B.T. 

A.R.S. 0 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

08/07/
10 

AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP.>:406/2010.PERMÍS 
CARRETERA:MA-3470;POLÍGON 
4;PARCEL·LES 358 I 
359;TM.ALCÚDIA. 
 
CONSTRUCCIÓ EDIFICACIÓ ÚS 
POLIVALENT I CORRALS 
EXPLOTACIÓ EQUINA. 

A.G.C. 0 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

01/07/
10 

AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP.:382/2010.PERMÍS 
CAARRETERA:MA-3421;POLÍGON 
1;PARCEL·LA 
33;PQ.0,500;TM.CAMPANET. 
 
TANCAMENT AMB PALS I REIXETA. 

A.P.C. 0 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

01/07/
10 

AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP.:385/2010.PERMÍS 
CARRETERA:MA-
10;PQ.105;POLÍGON 3;PARCEL·LA 
65;TM.ANDRATX.TANCAMENT  
 
AMB PALS I REIXETA. 

J.C.R.(POLSIM, SL) 0 
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DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

01/07/
10 

AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP.:394/2010.PERMÍS 
CARRETERA:MA-
3232;PQ.0,150;TM.SANT 
JOAN.AMPLIACIÓ ACCÉS. 

J.V.V. 0 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

05/07/
10 

AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP.:965/2003C.PERMÍS 
CARRETERA:MA-4033 I MA-
4032;TM.SON 
SERVERA.CREUAMENT PER  
 
CANAL·LITZACIÓ EDAR CALA 
MILLOR. 

CONSELLERIA 
D'AGRICULTURA I 
PESCA 

0 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

05/07/
10 

AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP.:559/2009.PERMÍS 
CARRETERA:MA-5120;POLÍGON 
55;PARCEL·LA 
169;TM.FELANITX.FER ACCÉS. 

A.R.S. 0 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

06/07/
10 

AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP.:985/2007B.PERMÍS 
CARRETERA:MA-
5100;PQ.2,700;TM.PORRERES.OBRIR 
PORTELL I FER  
 
TANCAMENT. 

C.R.M. 0 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

12/07/
10 

JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTREA DE CAIXA 
FIXA AMB NÚMERO DE COMPTE 
JUSTIFICATIU J/2010/128. 

SENSE 
ESPECIFICAR 

119,34 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

08/07/
10 

JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ DE LA BESTRETA DE 
CAIXA FIXA. 

SENSE 
ESPECIFICAR 

1168,27 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

08/07/
10 

JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ DE LA BESTRETA DE 
CAIXA FIXA. 

SENSE 
ESPECIFICAR 

2180,19 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

05/07/
10 

JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA DE CAIXA 
FIXA AMB NÚMERO DE COMPTE 
JUSTIFICATIU J/2010/120. 

SENSE 
ESPECIFICAR 

12,37 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

13/07/
10 

INICIAR 
EXPEDIENT 

INICI EXPEDIENT ALTERACIÓ 
QUALIFICACIÓ JURÍDICA I 
DECLARACIÓ PARCEL SOBRANT 
PART REMANENT  
 
TERRENY EXPROPIAT SITUAT A LA 
PARCEL·LA 6 DEL POLÍGON 3 DE 
SÓLLER. 

SENSE 
ESPECIFICAR 

0 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

12/07/
10 

INICIAR 
EXPEDIENT 

INICI EXPEDIENT ALTRACIÓ 
QUALIFICACIÓ JURÍDICA I 
DECLARACIÓ PARCEL·LA SOBRANT 
PART  
 
REMANENT TERRENYS 
EXPROPIATS PER LA MILLORA 
TRAÇAT DEL 2N TRAM PM-V-510.1 
PORRERES- 
 
VILAFRANCA. 

SENSE 
ESPECIFICAR 

0 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA,OBRES 
PÚBLIQUES I 
INNOVACIÓ 

12/07/
10 

AUTORITZACIÓ 
ASSISTÈNCIA 
CURSOS 

AUTORITZACIÓ ASSISTÈNCIA 
REUNIÓ PLANIFICACIÓ PUNTS 
INSPECCIÓ PLA QUALITAT I 
PROCÉS  
 
CONSTRUCTIU CAIXÒ METÀL·LIC 
TALLER CONTRACTAT EN 
REFERÈNCIA VIADUCTE OBRES 
MILLORA  
 

I.G.T. 0 
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ACCÉS HOSPITAL SON ESPASES. 

 

b) DELEGACIÓ DE LES FUNCIONS DE REPRESENTACIÓ DEL CONSELL INSULAR DE 
MALLORCA AL CONSORCI D'INFORMÀTICA LOCAL DE MALLORCA. 

Identificació de l’expedient 

Expedient relatiu a la delegació de la representació de la presidenta del Consell de Mallorca en el 
Consorci d'Informàtica Local de Mallorca 

Fets 

Atès que tenc la condició de representat del Consell de Mallorca al Consorci d'Informàtica Local de 
Mallorca. 

Fonaments de dret 

L’article 6 dels Estatuts del Consorci d’Informàtica Local de Mallorca (BOIB núm. 160, de dia 18 de 
novembre de 2003) estableix que la representació del Consell Insular correspondrà a la Presidència o al 
membre de la corporació, electe o no, en qui delegui de manera permanent.  

Resolució 

Per tant, resolc: 

1. Delegar les funcions de representació del Consell de Mallorca al Consorci d'Informàtica Local de 
Mallorca en el senyor Antoni Alemany Cladera, vicepresident i conseller del Departament d'Hisenda, 
Obres Públiques i Innovació. 

2. Comunicar-ho a les persones interessades i al Consorci d’Informàtica Local de Mallorca. 

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

c)DELEGACIÓ DE LA REPRESENTACIÓ EN EL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE 
L'AUTORITAT PORTUÀRIA. 

Identificació de l’expedient 

Expedient relatiu a la delegació de la representació de la presidenta del Consell de Mallorca en el 
Consell d’Administració de l’Autoritat Portuària de les Balears de dia 3’ de juny, a les 11.30 hores 

Fets 

Atès que tenc la condició de vocal del Consell d'Administració de l'Autoritat Portuària de les Balears. 

Atesa la convocatòria de la reunió del Consell d'Administració, que ha de tenir lloc avui, dia 30 de juny 
a les 11.30 hores. 

Atesa la impossibilitat d'assistir a l'esmentada reunió. 

Fonaments de dret 

D'acord amb el que es preveu en l'art. 40.7 de la Llei 27/1992, de 24 de novembre, de ports de l'Estat i 
de la marina mercant, segons la redacció feta per la Llei 62/1997 de 26 de desembre, la representació 
dels vocals tan sols es pot conferir a altres membres del Consell per escrit i per a cada sessió. 

Resolució 

Per tant, resolc: 

1. Conferir la representació del Consell de Mallorca al president de l'entitat i del Consell, Sr. Francesc 
Triay Llopis, per a la reunió del Consell d'Administració que ha de tenir lloc avui, dia 30 de juny, a les 
11.30 hores. 

2. Comunicar-ho a les persones interessades i a l'Autoritat Portuària de les Balears. 
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3. Donar-ne compte al Ple en la primera sessió que tengui lloc. 

La Corporació en resta assabentada. 

PUNT 5. DECRETS A RATIFICAR. 

Es dóna compte dels següent decrets: 

a) NOMENAMENT REPRESENTANT DE CONSELL DE MALLORCA A LA JUNTA GENERAL 
D'ACCIONISTES DE L'INSTITUT DE BIOLOGIA ANIMAL DE BALEARS, S.A ( IBABSA). 

DECRET: 

Atesa la necessitat de nomenar representant del Consell de Mallorca a la Junta General d'Accionistes de 
l'Institut de Biologia Animal de Balears, S.A, per raons d’urgència i en base a les atribucions conferides 
per l’article 48 del Reglament Orgànic 

RESOLC 

1. Deixar sense efecte el nomenament del Sr. Miquel Artigues Bonet, de data 28 de juliol de 2003, com 
a representant del Consell de Mallorca. 

2. Nomenar representant del Consell de Mallorca a la Junta General d'Accionistes de l'Institut de 
Biologia Animal de Balears, S.A. al Sr. Rafel Oliver Mas amb DNI 41400101D. 

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

S’aprova per catorze vots a favor (PSOE i Bloc per Mallorca), cap vot en contra i 
denou abstencions (PP i UM). 

b) NOMENAMENT REPRESENTANTS DEL CONSELL DE MALLORCA A LA FUNDACIÓ 
CASTELL D'ALARÓ. 

DECRET: 

Atesa la necessitat de nomenar representants del Consell de Mallorca a la Fundació Castell d’Alaró, en 
base a les atribucions conferides per l’article 48 del Reglament Orgànic. 

Atesa la proposta de la consellera executiva del Departament de Medi Ambient. 

RESOLC 

1. Disposar el cessament del Sr. Antoni David Rebassa Rosselló, com a titular, i del Sr. Guillem Riera 
Colom, com a suplent, representants del Consell Insular de Mallorca a la Fundació Castell d’Alaró i 
agrair-los els serveis prestats. 

2. Nomenar la Sra. Maria Magdalena Tugores Bautista, consellera executiva de Medi Ambient, com a 
titular, i la Sra. Caterina Amengual Morro, directora insular de Medi Ambient, com a suplent, 
representants del Consell Insular de Mallorca a la Fundació Castell d’Alaró. 

3. Comunicar-ho a les persones interessades i a la Fundació Castell d’Alaró. 

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

S’aprova per catorze vots a favor (PSOE i Bloc per Mallorca), cap vot en contra i 
denou abstencions (PP i UM). 

c) DESIGNACIÓ DE REPRESENTANT PEL GRUP DE TREBALL I COMISSIÓ SECTORIAL DEL 
CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE COMUNITATS AUTÒNOMES EN MATÈRIA DE 
RECONEIXEMENT RECÍPROC DE LLICÈNCIES DE CAÇA I PESCA. 

Atesa la sol·licitud del conseller de Presidència del Govern de les Illes Balears de dia 11 de juny de 
2010 (NRE 1996, de 22 de juny de 2010) en què demana que es designi la persona que ha de 
representar el Consell Insular de Mallorca en el grup de treball i, posteriorment, de la comissió sectorial 
del conveni sobre reconeixement recíproc de llicències de caça i pesca. 

Atesa la proposta de la consellera executiva de Medi Ambient. 
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En base a les atribucions conferides per l’article 48 del Reglament Orgànic del Consell Insular de 
Mallorca. 

RESOLC: 

1. Designar la Sra. Maria Magdalena Tugores Bautista, consellera executiva de Medi Ambient, com a 
titular, i la Sra. Caterina Amengual Morro, directora insular de Medi Ambient, com a suplent, 
representants del Consell Insular de Mallorca en el grup de treball i, posteriorment, de la comissió 
sectorial del conveni sobre reconeixement recíproc de llicències de caça i pesca. 

2. Notificar-ho a les persones interessades i a la Conselleria de Presidència del Govern de les Illes 
Balears. 

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

S’aprova per catorze vots a favor (PSOE i Bloc per Mallorca), cap vot en contra i 
denou abstencions (PP i UM). 

d)DESIGNACIÓ DE REPRESENTANT DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA A 
L'AUTORITAT DE GESTIÓ DEL PARC NATURAL DE LLEVANT. 

Atesa la necessitat de comptar amb un representant del Consell Insular de Mallorca en l’Autoritat de 
Gestió del Parc Natural de Llevant, segons disposa el Decret 127/2001, de 9 de novembre, pel qual es 
declaren el parc natural de la península de Llevant i les reserves naturals de cap Farrutx i cap des Freu. 

Atesa la proposta de la consellera executiva de Medi Ambient. 

Atès que hi ha prevista una reunió de l’Autoritat de Gestió del Parc Natural de Llevant pel proper 28 de 
juliol. 

En base a les atribucions conferides per l’article 48 del Reglament Orgànics del Consell Insular de 
Mallorca. 

RESOLC: 

1. Disposar el cessament del Sr. Guillem Riera Colom, com a titular, i de la Sra. Esperança Massanet 
Forteza, com a suplent, com a representants del Consell Insular de Mallorca a l’Autoritat de Gestió del 
Parc Natural de Llevant, i agrair-los els serveis prestats. 

2. Designar la Sra. Maria Magdalena Tugores Bautista, consellera executiva de Medi Ambient, com a 
titular, i la Sra. Caterina Amengual Morro, directora insular de Medi Ambient, com a suplent, 
representants del Consell Insular de Mallorca en l’Autoritat de Gestió del Parc Natural de Llevant 

3. Notificar-ho a les persones interessades i a la Conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes 
Balears. 

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

S’aprova per catorze vots a favor (PSOE i Bloc per Mallorca), cap vot en contra i 
denou abstencions (PP i UM). 

e) DESIGNACIÓ REPRESENTANTS DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA A LA JUNTA 
RECTORA DEL PARC NATURAL DE LLEVANT 

Atesa la necessitat de comptar amb un representant del Consell Insular de Mallorca en la Junta Rectora 
del Parc Natural de Llevant, segons disposa el Decret 127/2001, de 9 de novembre, pel qual es declaren 
el parc natural de la península de Llevant i les reserves naturals de cap Farrutx i cap des Freu. 

Atesa la proposta de la consellera executiva de Medi Ambient. 

Atès que hi ha prevista una reunió de la Junta Rectora del Parc Natural de Llevant pel proper 28 de 
juliol. 

En base a les atribucions conferides per l’article 48 del Reglament Orgànic del Consell Insular de 
Mallorca 

RESOLC: 
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1. Disposar el cessament de la Sra. Esperança Massanet Forteza, com a representant titular del Consell 
Insular de Mallorca a la Junta Rectora del Parc Natural de Llevant, i agrair-li els serveis prestats. 

2. Designar perquè representi el Consell Insular de Mallorca en la Junta Rectora del Parc Natural de 
Llevant la Sra. Caterina Amengual Morro, directora insular de Medi Ambient. 

3. Notificar-ho a les persones interessades i a la Conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes 
Balears. 

4. Donar-ne compte en el primer Ple que tengui lloc, per a la seva ratificació. 

S’aprova per catorze vots a favor (PSOE i Bloc per Mallorca), cap vot en contra i 
denou abstencions (PP i UM). 

PUNT 6. MODIFICACIÓ DELS PUNTS 40 I 42 DE L'ACTA DE LA SESSIÓ 
PLENÀRIA DE DIA 3 DE JUNY DE 2010. 

Es dóna compte de la següent proposta de la Presidènta que diu: 

Atès que s'ha detectat una errada a la transcripció de l'acta de dia 3 de juny de 2010, que fou aprovada 
el passat dia 1 de juliol, en el sentit que es va transcriure erròniament el text de les mocions presentades 
pel grup de consellers del Partit Popular ja que: 

Al punt 40, relatiu a la moció del grup de consellers del Partit Popular referida a desclassificació 
parcial del nucli urbà de Es Guix (Escorca) figura el text corresponent al punt 42, relatiu a la moció del 
grup de consellers del Partit Popular sobre impulsar les biblioteques públiques de Mallorca, i viceversa. 

Atès l’informe del secretari general. 

Es proposa: 

1. Corregir l’esmentada acta per tal que el text que es correspon a cada una de les mocions sigui el 
correcte i d’aquesta manera l'acta quedaria modificada en els termes que seguidament es transcriuran, 
restant l'acta redactada de la mateixa manera en tot allò que no es veu afectat per aquesta correcció, 
especialment pel que fa a les votacions i a les intervencions dels senyors consellers i senyores 
conselleres: 

PUNT 40. MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS DEL PARTIT POPULAR REFERIDA A 
DESCLASSIFICACIÓ PARCIAL DEL NUCLI URBÀ DE ES GUIX (ESCORCA). 

Es dóna compte de la següent moció: 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS  

Atès que Es Guix és un assentament nat en els anys 70 del segle passat en el terme municipal de 
Escorca. 

Atès que les Normes Subsidiàries d´Escorca, aprovades definitivament per la Comissió Insular 
d´Urbanisme el 25 de novembre de 1993, classificaren tot el nucli de Es Guix com sòl urbà en atenció a  
"la seva consolidació i dotació de serveis". 

Atès que des de l´any 1993 fins l´aprovació inicial de la modificació núm. 1 del Pla Territorial de 
Mallorca no s´ha qüestionat el caràcter urbà d’Es Guix. 

Atès que el nucli de Es Guix es troba immers en una zona d´alt valor mediambiental i paisatgístic, i 
considerant incompatible amb aquests valors els usos prevists en el planejament municipal en 
determinades zones del nucli. 
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Atès que les zones on el planejament municipal permet actualment l´ús residencial plurifamiliar es 
troben a la perifèria del nucli, confrontant amb la zona boscosa, i sense edificar,  el  Grup de Consellers 
del Partit Popular eleva al Ple la següent  

PROPOSTA D’ACORD 

1.- El Ple del Consell de Mallorca insta a l´equip de govern a iniciar el procediment previst a la DT 15ª 
de la Llei 6/1999, de 3 d´abril, de les Directrius d´Ordenació Territorial de les Illes Balears i Mesures 
Tributàries, a fi que a  la major brevetat  aquest Plenari pugui, a proposta de la CIOTUPH, i previs els 
tràmits pertinents, acordar la suspensió parcial de la vigència de les NNSS d´Escorca, limitada al nucli 
de Es Guix, per a, tot seguit, aprovar unes normes complementàries i subsidiàries de planejament en les 
que es determini la classificació com a sòl rústic amb la categoria d´àrea rural d´interés paisatgístic 
boscós (ARIP-B) de la zona grafiada al plànol annex a la present proposta, mantenint en la resta del 
nucli la seva classificació com a sòl urbà. 

PUNT 42. MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS DEL PARTIT POPULAR REFERIDA A 
IMPULSAR LES BIBLIOTEQUES PÚBLIQUES DE MALLORCA. 

Es dóna compte de la següent moció: 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS  

Atès que el Govern Central ha retallat en un milió d’euros la partida destinada a Cultura per a les Illes 
Balears 2010 i en conseqüència afecta als convenis que subscriu el govern autonòmic amb el Consell 
de Mallorca en matèria de Biblioteques que és de 484.730€. 

Atès que la Conselleria de Cultura i Patrimoni del Consell de Mallorca ha retallat la partida destinada a 
Biblioteques, arxius i museus en una diferència de 1’028’075€ (2009) a 700’806€ (2010). 

Atès que el foment de la lectura i el llibre és una de les polítiques angulars de la institució insular 
malgrat la Llei de Biblioteques aprovada el 2006 no s’hagi desplegat en la seva totalitat, el  Grup de 
Consellers del Partit Popular eleva al Ple la següent 

PROPOSTA D’ACORD 

1.- El Ple del Consell de Mallorca insta a l’Estat Espanyol a que doni més finançament per a les 
Biblioteques Publiques de Mallorca  

2.- El Ple del Consell de Mallorca acorda destinar el mateix pressupost que l’any 2009 en matèria de 
Biblioteques, arxius i museus. 

3.- El Ple del Consell de Mallorca insta a la Conselleria de Cultura i Patrimoni pera què en un mes 
presenti les línies generals de la política bibliotecària insular i adopti les passes necessàries pel 
compliment íntegre de la Llei de Biblioteques aprovada el 2006. 

4.- El Ple del Consell de Mallorca insta a la Conselleria de Cultura i Patrimoni a executar la signatura 
del conveni de col·laboració amb el Govern Balear pendent de 2009 per a l’aportació i distribució de 
crèdit per a l’adquisició de fons bibliogràfics per a la millora de les biblioteques públiques. 

2. Donar trasllat d'aquest acord als departaments afectats. 

El Sr. MAS (secretari general) explica que aquesta correcció respon a un error 
detectat pel Partit Popular en el sentit que al punt 40 s’ha transcrit la proposta que 
correspon al punt 42 i viceversa. Aclareix que l’error fa referència només a les 
propostes i que la resta dels punts –deliberacions i votacions– són correctes. 

S’aprova per unanimitat. 

DEPARTAMENT D'HISENDA, OBRES PÚBLIQUES I INNOVACIÓ 
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PUNT 7. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT NÚM. 22 DE 
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST PROPI DE 2010 (CEX-
04/10 SUPL 02/10 TRA 11/10) 

Es dòna compte de la següent proposta de la Presidenta que diu: 

Aquesta Presidència, per provisió de 15 de juliol de 2010, atenent les necessitats que s’especifiquen a 
la memòria corresponent i de les quals n’hi ha constància en els antecedents de l’expedient, ordenà la 
incoació d’un expedient de modificació de crèdits en el Pressupost propi de 2010, a l’objecte de poder 
atendre algunes despeses, les aplicacions a les quals s’havien d’imputar no s’havien incloses en el 
pressupost de 2010 o no tenien crèdit suficient. 

Vist que la Intervenció d’aquest Consell Insular ha emès el dictamen preceptiu, amb data 16 de juliol 
de 2010, on consten les operacions de modificació de crèdit que es proposen per atendre les despeses 
esmentades, i d’acord amb allò que es preveu en els articles 177, 179 i 180 del Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDLEG 2/2004, de 5 de març, concordant amb els 
articles 35 a 38 i 40 del RD 500/1990, de 20 d’abril i amb la base núm. 10 de les d’execució del 
pressupost per a 2010, he resolt proposar al Ple de la Corporació el següent 

ACORD 

PRIMER.- Aprovar l’expedient núm. 22 de modificació de crèdits en el pressupost propi de 2010, 
d’acord amb el següent detall: 

EXPEDIENT NÚM. 22 MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST PROPI DE 2010  

    

* CRÈDITS EXTRAORDINARIS (CEX-04/10)   

    

Partida Descripció Import Projecte 

    

50·17920·62300 NOVA INVERSIÓ MAQUINÀRIA FINQUES 
PÚBLIQUES PRÒPIES 

43.745,45 € 2010.2.17920.4 

50·17920·62500 NOVA INVERSIÓ MOBILIARI I ESTRIS FINQUES 
PÚBLIQUES PRÒPIES 

34.617,70 € 2010.2.17920.5 

    

TOTAL AUGMENTS PER CRÈDITS EXTRAORDINARIS 78.363,15 €  

    

FONTS DE FINANÇAMENT DELS CRÈDITS EXTRAORDINARIS   

    

1) Baixes per anul·lació  

    

Partida Descripció Import Projecte 

    

50·17920·61900 ALTRES INV.REPOSICIÓ I INFRAES.FINQUES PÚB. 
PRÒPIES 

20.000,00 € 2010.2.17920.1 

50·17920·62200 INVERSIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTR. FINQUES 
PÚB. PRÒPIES 

44.000,00 € 2010.2.17920.2 

50·17920·63200 OBRES DE REPOSICIÓ FINQUES PÚB. PRÒPIES 14.363,15 € 2010.2.17920.3 
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Total baixes per anul·lació 78.363,15 €  

    

* SUPLEMENTS DE CRÈDIT (SUPL -02/10) 

    

    

Partida Descripció Import Projecte 

    

10·13000·62300 NOVA INVERSIÓ MAQUINÀRIA CENTRAL 
COMAND. BOMBERS DE MALLORCA 

469.797,60 € 2010.2.13000.3 

    

TOTAL AUGMENTS PER SUPLEMENTS 469.797,60 €   

    

FONTS DE FINANÇAMENT DELS SUPLEMENTS DE CRÈDITS    

    

1) Baixes per anul·lació  

    

Partida Descripció Import Projecte 

    

10·13000·62400 INV. ELEMENTS TRANSPORT C.C. BOMBERS DE 
MALLORCA 

469.797,60 € 2010.2.13000.1 

    

Total baixes per anul·lació 469.797,60 €   

    

TOTAL FONTS DE FINANÇAMENTS PER SUPLEMENTS 469.797,60 €   

    

* TRANSFERÈNCIES DE CRÈDITS (TRA-11/10)  

    

A) Augment de crèdits per transferències  

    

Partida Descripció Import  

    

55·24135·14310 RETRIB.ALTRE PERSONAL LABORAL TALLER 
D'OCUPACIÓ RAIXA 

4.000,00 €  

55·24135·15000 PRODUCTIVITAT TALLER D'OCUPACIÓ RAIXA 323,77 €  

55·24135·16000 SEGURETAT SOCIAL TALLER D'OCUPACIÓ RAIXA 1.200,00 €  

55·24135·16400 COMPLEMENT FAMILIAR TALLER OCUPACIÓ 
RAIXA 

1.000,00 €  

    

  TOTAL AUGMENTS 6.523,77 €  
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B) Disminucions de crèdits per transferències  

    

Partida Descripció Import  

    

55·15110·22606 REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSETS 
URBANISME 

6.523,77 €  

    

  TOTAL DISMINUCIONS 6.523,77 €  

 

Per la qual cosa queda anivellat el Pressupost. 

SEGON.- Aquest acord aprovatori serà considerat definitiu si no es produeixen reclamacions en contra 
durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor, una vegada s’hagi complit el que disposa 
l’article 112.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i també l’article 
169 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel RDLEG 2/2004, de 5 de 
març. 

S’aprova per unanimitat. 

PUNT 8. RATIFICACIÓ DEL DECRET DE LA PRESIDENTA DE DIA 12 DE 
JULIOL DE 2010 REFERIT A LA SUBVENCIÓ GENERAL DE 
COOPERACIÓ ECONÒMICA LOCAL (ORDRE MINISTERIAL 
TER/1005/2010). 

Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu del  Departament de 
Hisenda, Obres Públiques i Innovació que diu: 

La funcionària que subscriu eleva a l’Honorable Sra. Presidenta del Consell de Mallorca, Francesca 
Lluch Armengol Socias, en ús de les atribucions que li són conferides per la legislació vigent, la 
següent: 

PROPOSTA DE DECRET 

Atès que, en aplicació de la Ordre Ministerial TER/1005/2010, de 22 d’abril, (BOE núm. 99 de data 24 
d’abril de 2010) sobre procediment de concessió de subvenció per fer front als danys produïts pels 
incendis forestals i altres catàstrofes naturals ocorregudes en diferents Comunitats Autònomes, dictada 
en compliment del previst en l’article 12 i en la Disposició final segona de la Llei 3/2010, de 10 de 
març, el Consell Insular de Mallorca i l’Ajuntament de Búger varen sol·licitar una subvenció 
econòmica per obres d’emergència a la Delegació de Govern de les Illes Balears. 

Atès que de conformitat amb el que disposa l’article 6.2 de la Ordre Ministerial TER/1005/2010, de 22 
d’abril, sobre procediments de concessió de subvencions per pal·liar els danys produïts pels incendis 
forestals i altres catàstrofes naturals ocorregudes en diferents Comunitats Autònomes, la Directora 
General de Cooperació Local, amb data 23 de juny de 2010, va assignar al Consell Insular de Mallorca 
una subvenció per un import d’1.136.950,99€ per a la finançament de les següents obres: “Danys per 
temporals en trams de carreteres entre 1/03/09 i 1/03/10”, “ Rehabilitació del tram PK 105+700 Ma-
10” i “Modificació del traçat camí d’Es Rafal”.    

Atès que la Resolució d’assignació d’una subvenció al Consell de Mallorca per un import de 
1.136.950,99€, va ser comunicada el dia 28/06/2010, concedint un termini de quinze dies hàbils, 
perquè d’acord amb l’article 8 de la Ordre Ministerial TER/1005/2010, de 22 d’abril, el Consell de 
Mallorca elabori i aprovi un Programa de finançament, detallat per a totes les obres del seu àmbit 
territorial, en el qual s’especifiquin tots els agents de finançament i l’import de les seves respectives 
aportacions, fins a la cobertura total dels projectes, segons el model que consta com Annex II de 
l’Ordre esmentada. Aquesta presidència en us de les atribucions que li són conferides per la legislació 
vigent s’avé a RESOLDRE: 
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1. Aprovar el Programa de finançament que figura a l’ Annex II de l’Ordre Ministerial 
TER/1005/2010, de 22 d’abril, publicat en el (BOE núm. 99 de data 24 d’abril de 2010), de les 
següents obres: “Danys per temporals ens trams de carreteres entre 1/03/09 i 1/03/10”, 
“Rehabilitació del tram PK 105+700 Ma-10” i “Modificació del traçat camí d’Es Rafal”, amb un 
pressupost total de 2.618.033,47€.     

2. Aquest Decret serà ratificat pel  Ple del Consell Insular de Mallorca. 

ANEXO II 

Subvenciones para proyectos de obras por daños en infraestructuras municipales y red viaria de las 
Diputaciones Provinciales y Cabildos Insulares del artículo 5 de la Ley 3/2010, de 10 de marzo, por la 
que se aprueban medidas urgentes para paliar los daños producidos por los incendios forestales y otras 
catástrofes naturales ocurridos en varia Comunidades Autónomas 

Programa de financiación 

 

 Programa de financiación expresado en euros 

Númer
o 

Denominació
n 

Entidad o 
núcleo de 
población  

Presupuesto 

 

Partícipes 

1544 Daños por 
temporales en 
tramos de 
carreteras 
entre 
1/03/2009 y 
11//03/10 

Andratx, 
Estellencs, 
Puigpunyent, 
Calvià, 
Capdellà y 
Esporles 

 

 

 

105.935,09 

A.G.E. 

(MPT) 

 

46.005,14 

Comunidad 
Autónoma 

 

59.929,95 

Diputación 
Provincial 

Ayuntamie
nto 

Otros 

1159 Rehabilitación 
del tramo pk 
105 + 700 
Ma-10 

Andratx y 
Estellencs 

 

2.220.197,71 

 

964.180,18 

 

1.256.017,53 

   

3477 Modificación 
del trazado 
del camino 
del Rafal 

Ayuntamiento 
de Búger 

 

291.900,67 

 

126.765,67 

 

 

  

165.135,00 

 

TOTA
L 

  2.618.033,47 1.136.950,99 1.315.947,48  165.135,00  

Don Jeroni Miquel Mas Rigo, en calidad de Secretario General del Consell de Mallorca, 

CERTIFICO: Que el presente Programa de financiación ha sido aprobado por Decreto de la Presidenta 
del Consell de Mallorca de fecha 12 de julio de 2010. 

Y para que así conste, y para su remisión a la Dirección General de Cooperación Local del Ministerio 
de Política Territorial, expido la presente certificación, de orden y con el visto bueno del Hble. Sr. 
Antoni Alemany Cladera, Vicepresidente del Consell de Mallorca en Palma, a 13 de julio de 2010. 

S’aprova per desset vots a favor (PSOE, Bloc per Mallorca i UM), cap vot en contra i 
setze abstencions (PP). 

DEPARTAMENT DE TERRITORI 

PUNT 9. DENEGACIÓ DE L’APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA 
MODIFICACIÓ DE LES NN.SS DE PLANEJAMENT MUNICIPAL DE 
LLUBÍ RELATIVA LA REQUALIFICACIÓ D’UNA ZONA D’EQUIPAMENT 
DOCENT I ESPAIS LLIURES PÚBLICS, DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES 
DE PLANEJAMENT DE LLUBÍ. 
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Es dóna compte de la següent proposta de la Consellera Executiva del Departament de 
Territori que diu: 

Atès l’expedient referent a la modificació puntual de les normes subsidiàries de planejament del 
municipi de Llubí, relativa a la requalificació d’una zona d’equipament docent i espais lliures públics al 
carrer del metge Sbert, vist l’informe desfavorable de la Comissió Insular d’Ordenació del Territori, 
Urbanisme i Patrimoni Històric, així com el dictamen desfavorable del Consell Consultiu de les Illes 
Balears, s’eleva al Ple del Consell Insular de Mallorca la següent proposta d’ 

ACORD 

1r.- Atès l’expedient corresponent a la modificació puntual de les normes subsidiàries de planejament 
del municipi de Llubí, relativa a la requalificació d’una zona d’equipament docent i espais lliures 
públics al carrer del metge Sbert, i d’acord amb els dictàmens desfavorables de la Ponència Tècnica; de 
la Comissió Insular d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric, en el tràmit previst a 
l’article 132.3 del Reial decret 2159/1978, de 23 de juny, Reglament de Planejament Urbanístic, i 
d’acord amb el dictamen desfavorable del Consell Consultiu de les Illes Balears número 109/2010, de 
data 4 de juny de 2010, el Ple del Consell Insular de Mallorca acorda denegar l’aprovació definitiva de 
l’esmentada modificació de l’instrument de planejament; tot motivant-se aquesta denegació en base a 
les consideracions que figuren en els informes i dictàmens desfavorables abans esmentats. 

2n.- Comunicar el present acord que conclou el procediment tramitat al Consell Consultiu de les Illes 
Balears, en aplicació del disposat a la Llei 5/1993, de 28 març i l’article 23.2 del Decret 24/2003, de 28 
de març. 

La Sra. DUBON (consellera executiva de Territori) diu que aquest tema ja va ser 
tractat a la CIOTUPH en el seu moment i es va detectar un problema que hi havia a la 
proposta que havia fet l’Ajuntament sobre la modificació de planejament per tal 
d’ubicar aquest centre docent a una zona que estava afectada per una zona verda. 

Des d’aquell moment, els informes tècnics del Departament de Territori ja venien en 
el sentit de denegar aquesta modificació perquè podia ser problemàtica aquesta 
ubicació tot afectant una zona verda. 

Llavors, tal i com pertoca en aquests casos, també es va enviar la proposta de 
modificació al Consell Consultiu i aquest ha contestat en el mateix sentit que ja 
s’havia apuntat a la CIOTUPH i, per tant, d’alguna manera aquest informe també 
denega aquesta possibilitat de modificació del planejament perquè no estava 
suficientment justificada la ubicació del centre docent a una zona verda. 

Per concloure, comenta que duen aquesta denegació a Ple perquè, quan aquestes 
qüestions afecten zones verdes, han de passar pel Consell Consultiu alhora que 
qualsevol modificació ha de passar pel Ple. 

El Sr. PASCUAL (UM) es mostra d’acord amb l’explicació de la Sra. Dubon però vol 
puntualitzar que, a la CIOTUPH, Unió Mallorquina va assenyalar la necessitat que 
aquesta qüestió anàs al Consell Consultiu. 

Observa que l’informe de Consell Consultiu és contrari als interessos de l’Ajuntament 
i creu que és una pena perquè els ajuntaments, moltes vegades, es veuen privats de fer 
allò que voldrien –una escoleta, en aquest cas– però entén que no es pot anar en 
contra dels informes i molt manco del Consell Consultiu i, per tant, votaran a favor 
d’aquesta proposta. 

S’aprova per desset vots a favor (PSOE, Bloc per Mallorca i UM), cap vot en contra i 
setze abstencions (PP). 
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PUNT 10. APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DEL PGOU DE 
CALVIÀ RELATIVA A L’ADAPTACIÓ A LA QUALIFICACIÓ 
URBANÍSTICA D’HABITATGES DE PROTECCIÓ PÚBLICA, A LA COSTA 
DE LA CALMA. 

Es dóna compte de la següent proposta de la Consellera Executiva del Departament de 
Territori que diu: 

Atès l’expedient relatiu a la modificació puntual del Pla General d’Ordenació del municipi de Calvià, 
relativa a l’adaptació de la qualificació urbanística de solars municipals per destinar-los a la 
construcció d’habitatges de protecció pública a l’àmbit de la Costa de la Calma – Ses Rotes Velles, vist 
l’informe favorable de la Comissió Insular d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric, 
així com el dictamen favorable del Consell Consultiu de les Illes Balears, s’eleva al Ple del Consell 
Insular de Mallorca la següent proposta d’ 

ACORD 

1r.- Atès l’expedient corresponent a la modificació puntual del Pla General d’Ordenació del municipi 
de Calvià relativa a l’adaptació de la qualificació urbanística de solars municipals per destinar-los a la 
construcció d’habitatges de protecció pública a l’àmbit de la Costa de la Calma – Ses Rotes Velles, i 
d’acord amb el dictamen de la Ponència Tècnica i la proposta de la Comissió Insular d’Ordenació del 
Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric, en el tràmit previst a l’article 132.3 del Reial decret 
2159/1978, de 23 de juny, Reglament de Planejament Urbanístic, i d’acord amb el dictamen del 
Consell Consultiu de les Illes Balears número 110/2010, de data 4 de juny de 2010, el Ple del Consell 
Insular de Mallorca acorda aprovar definitivament l’esmentada modificació. 

2n.- Comunicar el present acord, que conclou el procediment tramitat, al Consell Consultiu de les Illes 
Balears, en aplicació del disposat a la Llei 5/1993, de 28 març i l’article 23.2 del Decret 24/2003, de 28 
de març. 

S’aprova per unanimitat. 

PUNT 11. APROVACIÓ DE LA MEMÒRIA D'ACTIVITATS DE L'ANY 2009, 
DE L'AGÈNCIA DE PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA I 
TERRITORIAL DE MALLORCA. 

Es dóna compte de la següent proposta de la Consellera Executiva del Departament de 
Territori que diu: 

Atesa l’elaboració de la Memòria d’activitats de l’any 2009, de l’Agència de protecció de la legalitat 
urbanística i territorial de Mallorca 

Atès que el Consell de Direcció de l’Agència en data 23 de març de 2010, va adoptar l’acord 
d’aprovació de la Memòria d’activitats de l’any 2009, amb caràcter previ a l’aprovació que correspon 
al Ple de Consell Insular de Mallorca, la Consellera Executiva de Territori eleva al Ple del Consell 
Insular de Mallorca la següent  

PROPOSTA D’ACORD 

1r.- Aprovar la Memòria d’activitats de l’any 2009, de l’Agència de protecció de la legalitat urbanística 
i territorial de Mallorca, que figura com a annex. 

2n.- Comunicar el present acord al ajuntaments amb competències delegades.  

MEMÒRIES ACTIVITATS ANY 2009 
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1. ACTIVITATS DE L’AGÈNCIA DE L’ANY 2009 

1.1 ASPECTES GENERALS 

1.1.1 Naturalesa de l’Agència 

L’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca és un organisme autònom del 
Consell de Mallorca, és a dir, amb personalitat jurídica, pressuposts i mitjans propis, dedicat a 
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perseguir la comissió d’infraccions administratives tant en matèria urbanística com de litoral. En 
concret, els seus Estatuts li encomanen les següents funcions : 

Les potestats sancionadora i de restitució i reposició de la legalitat en la zona de servitud de protecció 
del domini públic maritimoterrestre de la Llei de costes que aquesta atribueix al Consell de Mallorca. 

L’exercici de les competències en matèria de disciplina urbanística que l’ordenament jurídic atribueix, 
en cada cas i per les diferents vies previstes, al Consell de Mallorca. 

Les competències d’inspecció, supervisió, sanció i restabliment de la legalitat urbanística que els 
municipis voluntàriament li deleguin, en les condicions que es determinin en els corresponents 
convenis de delegació. 

Com veiem, per un costat exerceix les competències pròpies del Consell de Mallorca respecte a 
disciplina urbanística i de litoral, i a la vegada pot assumir en aquestes matèries les funcions municipals 
que els ajuntaments de l’illa deleguin en ella. Tot essent, no obstant això, un organisme depenent de la 
corporació insular, aquesta darrera característica fa que els distints municipis delegants puguin 
participar en la seva gestió mitjançant la seva presència en el Consell de Direcció de l’Agència, a parts 
iguals amb els representants del Consell de Mallorca, encara que la presidència d’aquest òrgan 
col·legiat correspon sempre al conseller executiu titular del Departament de Territori. 

Aquest model d’organització es completa amb la presència d’un director gerent, nomenat per les 3/5 
parts del Ple del Consell de Mallorca, encarregat tant de la gestió ordinària de l’Agència com d’exercir 
la potestat sancionadora en assumptes de quantia inferior als 60.000 euros. 

1.1.2 Història 

En data 3 de març de 2008, el Ple del Consell acordà, per unanimitat, “iniciar els tràmits per a la 
creació d’un ens de caràcter supramunicipal que tengui per objecte la protecció de la legalitat 
urbanística en sòl rústic de Mallorca, integrat pel Consell de Mallorca i tots aquells ajuntaments que, de 
forma voluntària, s’hi vulguin adherir”; optant, per tant, per establir una estructura administrativa 
separada de la de la pròpia corporació per actuar en aquesta matèria. 

Un primer esborrany d’Estatuts d’aquest nou ens fou sotmès al parer de la Secretaria General, la 
Intervenció General, la Tresoreria General, l’Assessoria Jurídica i el Servei Tècnic de Recursos 
Humans del Consell de Mallorca, com a òrgans que podien venir afectats per la posada en marxa de 
l’Agència. Les seves opinions i suggerències s’incorporaren a un nou text que va ser presentat a 
l’Assemblea de Batles i Batlesses de 29 de maig de 2008, com a òrgan consultiu en matèries de 
competència municipal. L’Assemblea decidí crear una comissió tècnica que estudiàs la proposta 
d’Estatuts, la composició de la qual fou determinada per l’acord de la Mesa de l’Assemblea de 9 de 
juny de 2008. 

La dita comissió tècnica celebrà dues sessions el 20 de juny i l’1 de juliol de 2008, a resultes de les 
quals, atenent també les al·legacions presentades per part del batle d’Alaró i del grup de consellers 
d’Unió Mallorquina, i efectuades noves consultes amb la Secretaria General, es va elaborar la proposta 
definitiva d’Estatuts per sotmetre al dictamen de l’Assemblea de Batles i Batlesses de 17 de juliol de 
2008. 

Els Estatuts es varen aprovar inicialment pel Ple del Consell de Mallorca el 28 de juliol de 2008, i es 
publicaren en el BOIB concedint un termini de 45 dies d’informació pública, transcorregut el qual i 
incorporades petites modificacions, quedaren definitivament aprovats per l’acord del Ple del Consell de 
10 de novembre de 2008. 

Posteriorment, el 5 de febrer de 2009 es va acordar inicialment una modificació dels Estatuts, que no va 
rebre cap al·legació, i la seva automàtica aprovació definitiva fou publicada en el BOIB el 7 d’abril de 
2009. Mentre tant, per tres vegades (19 de febrer, 6 de juliol i 17 de novembre de 2009) es va incoar el 
procediment de cobertura de la plaça de director gerent, sense que s’hagi pogut arribar a tal designació 
durant 2009. No ha estat fins el 14 de gener de 2010 quan el Ple del Consell de Mallorca ha nomenat 
pel càrrec el Sr. Vicenç Sureda Obrador. 

1.1.3 Inici de les seves funcions 

El 8 d’abril de 2009, per decret de la Presidenta de l’Agència es va nomenar com a director gerent (tal 
com preveuen els Estatuts modificats en casos de vacant) el seu funcionari de major jerarquia, la qual 
cosa va determinar l’inici efectiu de les funcions de l’Agència.  
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Com que aquest nomenament és transitori, les funcions en matèria de disciplina urbanística fins 
aleshores atribuïdes al conseller o consellera executiva de Territori no han estat exercides pel director 
gerent, sinó per la presidència de l’Agència, conformement al que recullen els Estatuts per a aquests 
casos. 

1.1.4 Plantilla 

La relació de llocs de treball de l’Agència, tal com va ser aprovada el 8 de gener de 2009 pel Ple del 
Consell de Mallorca, preveia per a aquest any 25 places de funcionari adscrites a aquest organisme, de 
les quals només 16 estaven econòmicament dotades tot l’any, i 5 es trobaven dotades únicament a partir 
de l’1 de juliol. Les quatre restants no gaudien d’assignació pressupostària (cap de servei, cap de secció 
jurídica, cap de secció tècnica i tècnic d’administració general). 

Aquestes places dotades es varen cobrir amb personal tot ell provinent del Consell de Mallorca, en 
concret del desaparegut Servei de disciplina urbanística, habitabilitat i litoral, de manera que a la 
pràctica les mateixes persones varen seguir exercint funcions iguals o molt semblants. 

De les 21 places amb assignació pressupostària, cal dir que no es va cobrir la corresponent al director 
gerent, ni tampoc, per raons operatives, les de tres inspectors i un administratiu dotades a partir de l’1 
de juliol. De la resta, varen quedar vacants per trasllat a altres departaments del Consell una plaça 
d’arquitecte, una de tècnic d’administració general, una d’auxiliar i una d’inspector, de les quals només 
les tres primeres es varen poder ocupar amb altres persones. Igualment cal lamentar una baixa per 
malaltia d’un altre dels inspectors, que tampoc s’ha cobert. 

1.1.5 Pressuposts 

El 9 de desembre de 2008, el Consell de Direcció de l’Agència va aprovar, i després va ratificar el Ple 
del Consell de Mallorca, el següent pressupost per a l’any 2009: 

INGRESSOS 

OPERACIONS CORRENTS 

Capítol 3: Taxes i altres ingressos  500.000,00€ 

Capítol 4: Transferències corrents  974.656,47€ 

                                        TOTAL INGRESSOS  1.474.656,47€ 

DESPESES 

OPERACIONS CORRENTS 

Capítol 1: Personal   870.150,47€ 

Capítol 2: Béns i Serveis   499.506,00€ 

            OPERACIONS DE CAPITAL 

Capítol 6: Inversions Reals   105.000,00€ 

 

 TOTAL DESPESSES   1.474.656,47€ 

1.1.6 Municipis amb competències delegades 

En data 3 de setembre de 2009 va tenir lloc la signatura dels convenis de delegació de competències 
dels tres primers municipis adherits a l’Agència, és a dir, Campanet, Valldemossa i Puigpunyent. Els 
dos primers havien adoptat l’acord de Ple d’aprovació del conveni l’1 de juny, i el darrer el 19 de juny. 
Els acords municipals foren adoptat unànimement i també de la mateixa forma es varen aprovar pel Ple 
del Consell el 30 de juliol de 2009. Els convenis així aprovats (tots ells amb el mateix text) entraren en 
vigor amb la seva publicació en el BOIB de 22 de setembre de 2009. 

Posteriorment, els ajuntaments de Marratxí i Algaida autoritzaren el mateix conveni per acords plenaris 
de 23 de juny i 5 de novembre del mateix any, a la vegada aprovats pel Ple del Consell de Mallorca en 
dates 1 d’octubre de 2009 i 14 de gener de 2010, respectivament. La signatura dels convenis tingué lloc 
el 10 de febrer de 2010, i foren publicats en el BOIB el 23 de febrer de 2010. 

Al marge d’aquests, s’han interessat en delegar les competències municipals de disciplina urbanística 
en l’Agència els ajuntaments d’Alaró, Banyalbufar, Consell, Esporles, Felanitx, Mancor de la Vall, 
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Santa Eugènia, Santa Margalida, Sineu i Son Servera. A tots ells se’ls ha tramès un esborrany de 
conveni, i el procés d’aprovació es troba en distintes fases de tramitació. 

1.2 FUNCIONS ESTATUTÀRIES 

1.2.1 Funció inspectora 

L’Agència té atribuïda, per un costat, l’exercici de la potestat inspectora en matèria d’infraccions 
urbanístiques que la Llei 10/1990, de 23 d’octubre, de disciplina urbanística, reconeix als consells 
insulars (que és una competència pròpia i directa d’aquests, que es pot exercir sense necessitat d’haver-
se produït la subrogació en les competències municipals), i per una altra banda, la de la potestat 
inspectora que li hagin delegat els ajuntaments mitjançant els corresponents convenis (referida als sòls 
rústics del terme municipal). Igualment, gaudeix de la competència plena per dur a terme inspeccions 
de control de les infraccions de la Llei de Costes dins de les zones de servitud de protecció i de servitud 
de trànsit on els consells insulars ostenten atribucions. 

Fins a la creació de l’Agència, corresponia al Servei de Disciplina Urbanística, Habitabilitat i Litoral 
dur a terme aquestes inspeccions, juntament amb les derivades dels expedients de concessió de cèdules 
d’habitabilitat. Atès que paral·lelament a l’Agència s’ha constituït dins del Departament de Territori el 
Servei d’Autoritzacions Territorials, encarregat de la tramitació dels expedients d’atorgament de 
cèdules d’habitabilitat, autoritzacions de litoral, informes per a habitatges dins sòl rústic i interessos 
generals per a xarxes de baixa tensió, al qual pertoquen les funcions inspectores referides a les cèdules, 
però que no ha pogut assumir aquesta tasca de manera automàtica, a la pràctica l’Agència ha vengut 
efectuant també, fins al mes de juliol de 2009, les visites d’inspecció motivades per expedients 
d’habitabilitat. Per aquest motiu encara es recullen a les estadístiques de 2009 les dades corresponents a 
aquest tipus d’inspeccions, ja que és una feina que ha hagut de desenvolupar aquest any de transició, 
encara que no es repetirà en un futur. 

Així doncs, l’Agència ha duit a terme un total de 291 inspeccions, de les quals 193 corresponen a 
expedients de disciplina urbanística, 77 a cèdules d’habitabilitat, 18 a disciplina de litoral, i 3 
corresponen a visites motivades per expedients d’habitatges o d’interessos generals dins sòl rústic. 

1.2.1.1 Pla Anual d’Inspeccions 2009 

A efectes de coordinar i donar coherència a l’activitat inspectora de l’Agència, que com hem vist és de 
naturalesa heterogènia i complexa, el Consell de Direcció va aprovar el 9 de juny de 2009 un pla anual 
que “té per objecte programar i coordinar les actuacions inspectores de l’Agència de protecció de la 
legalitat urbanística i territorial de Mallorca en l’exercici de les seves funcions de control de les 
infraccions en matèria de disciplina urbanística i litoral”. 

Aquest document regula alhora les inspeccions realitzades d’ofici (sense prèvia denúncia de tercers), de 
manera que permet iniciar actuacions “quan, amb ocasió de l’aixecament d’una acta d’inspecció per 
part de l’Agència, es posin de manifest altres infraccions respecte a persones, terrenys o actes 
d’edificació i ús del sòl diferents dels que motivaren l’actuació original”; així com també preveu que 
“en cas d’infraccions notòriament conegudes o d’especial transcendència, el Director o Directora 
gerent disposarà, de forma degudament motivada, la incoació dels expedients que pertoquin”. De la 
mateixa manera, es recull que “l’Agència realitzarà d’ofici actuacions inspectores dins tota l’illa en 
relació amb les tipologies d’infraccions que el present Pla declari d’atenció prioritària”. 

Precisament l’article 7 del Pla determina quines són aquestes infraccions prioritàries, que per a 2009 es 
concretaren en: 

Les derivades dels actes d’edificació i ús del sòl respecte als quals s’hagi denegat per part de Comissió 
Insular d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric la declaració d’interès general. 

La implantació no autoritzada d’instal·lacions aeronàutiques dins sòl rústic. 

Els actes d’edificació i ús del sòl executats sense llicència dins terrenys inclosos en l’àmbit de la Llei 
1/1991, de 30 de gener, d’espais naturals i de règim urbanístic de les àrees d’especial protecció de les 
Illes Balears. 

En aplicació d’aquests criteris, durant 2009 s’han incoat 18 expedients per instal·lacions aeronàutiques 
(més altres dos d’anys anteriors que s’han continuant tramitant el 2009), 46 corresponents a terrenys 
qualificats com a ANEI o ARIP, i 4 per denegacions d’interessos generals. 

1.2.1.2 Plantilla d’inspectors 
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Tot i que la Relació de Llocs de Treball (RLT) de l’Agència per 2009 preveu un total de nou 
inspectors, en el moment d’iniciar aquesta les seves funcions només es gaudia de 6: quatre delineants-
inspectors i dos arquitectes tècnics. Com s’ha esmentat abans, un dels primers va abandonar l’Agència 
en desembre de 2009, i un dels darrers es troba de baixa per malaltia des de l’1 d’octubre. 

Altres tres places d’inspectors (delineants) tenien una dotació pressupostària de mig any, però no es 
varen cobrir, atès una sèrie de qüestions operatives (manca d’espai físic, manca de borsí específic de 
personal, etc.), i perquè prèviament es va considerar necessari regularitzar en la pròpia RLT les 
discordàncies que per motius purament històrics es venien arrossegant. Efectivament, i deixant de 
banda els arquitectes tècnics, la resta d’inspectors estava englobat en tres categories diferents : 
inspector, delineant-inspector i delineant, amb distints nivells i complements, tot i fer exactament la 
mateixa feina. En la RLT per a 2010 s’ha proposat des de l’Agència unificar en una les tres categories, 
la qual cosa no farà sinó reconèixer sobre el paper la realitat de la seva tasca habitual, de manera que el 
personal que s’incorpori a partir de 2010 ja quedi enquadrat en places amb idèntica denominació i 
característiques. 

1.2.1.3   Mitjans materials 

La posada en marxa de l’Agència ha suposat també la renovació o implementació dels mitjans 
materials dels quals fins ara disposaven els inspectors, cosa que primerament s’ha traduït en 
l’adquisició de tres nous cotxes, model Ford Fusion, que s’han unit a dues furgonetes ja existents (de la 
flota de vehicles de l’extint Servei de Disciplina Urbanística, Habitabilitat i Litoral altres tres cotxes es 
destinaren al Departament de Territori i un altre al Servei d’Autoritzacions Territorials). Els nous 
cotxes incorporen el logotip de l’Agència i els colors de la imatge corporativa d’aquesta. 

Igualment, en breu es dotarà als inspectors del vestuari reglamentari (botes, casc i armilla), s’està 
estudiant dotar-los de telèfons mòbils per raons de seguretat i de possibilitat d’actuació a temps real, i 
se’ls ha proporcionat ja una nova targeta identificativa que permet acreditar la seva condició davant els 
organismes i els particulars, tal com disposa l’article 22.1 de la Llei 10/1990, de disciplina urbanística. 

Axí mateix, s’ha modificat i renovat el formulari que es fa servir per a l’aixecament de les inspeccions, 
un document de gran importància no només per aquesta circumstància, sinó perquè després s’ha de 
trametre als ajuntaments del lloc en què s’ha detectat la infracció, en el tràmit que recull l’article 24.2 
de la Llei 10/1990 i que pot determinar o no la subrogació del Consell de Mallorca en les competències 
municipals. 

1.2.2 Protecció de la legalitat urbanística 

Per donar compliment a les finalitats de l’Agència, la tasca inspectora s’ha de complementar amb la de 
la tramitació dels expedients incoats arran de les actes d’inspecció aixecades, ja sia mitjançant la 
subrogació en les competències municipals en casos de passivitat dels ajuntaments o per exercici de 
competències directes (litoral) o delegades (ajuntaments que hagin signat el conveni). 

Aquesta tasca, singularment complexa degut a les dificultats de la matèria i a la intervenció de 
múltiples administracions o persones interessades, la venien exercint quatre dels tècnics 
d’administració general del Servei de Disciplina Urbanística, Habitabilitat i Litoral que finalment 
s’incorporaren a l’Agència. Un dells la va abandonar en maig de 2009, i dels restants un ha hagut 
d’assumir conjuntament les funcions de cap de la secció jurídica, cap de servei i director gerent, i un 
altre les de secretari general de l’Agència (equiparables a les d’un secretari tècnic d’un departament del 
Consell de Mallorca), de manera que la seva dedicació a la pura tramitació d’expedients s’ha vist 
minvada. La baixa esmentada i una nova plaça de tècnic es cobriren entre juny i juliol, però aquests 
nous funcionaris òbviament careixen encara de l’experiència necessària que s’exigeix per atacar la 
problemàtica dels procediments de disciplina urbanística. 

A tot això cal afegir que l’Agència no ha partit de zero en les seves funcions, ja que ha continuat 
traminat i resolent tots els expedients ja iniciats pel Servei de Disciplina Urbanística, Habitabilitat i 
Litoral, que en nombre ingent s’han venint incoant els darrers anys, de manera que no ha existit mai 
cap discontinuïtat respecte a la tasca anteriorment desenvolupada pel Consell de Mallorca. 

En concret, l’Agència ha iniciat durant 2009 un total de 203 expedients nous. 

1.2.2.1 Expedients per subrogació 

Tots aquests expedients no desemboquen necessàriament en actuacions sancionadores o de demolició 
per part del Consell de Mallorca, ja que per això ha d’operar el mecanisme de la subrogació de les 
competències municipals, que només es dóna en tres supòsits: 
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Quan l’ajuntament té coneixement d’una infracció urbanística i no inicia l’expedient en el termini d’un 
mes. 

Quan l’expedient municipal es troba paralitzat per termini superior als tres mesos. 

Quan el consell remet una acta d’inspecció a l’ajuntament i aquest no comunica en el termini de quinze 
dies la incoació del corresponent expedient sancionador. 

Fora d’aquests casos, o quan no es detecta cap infracció (ja sigui perquè no es constaten els fets 
denunciats, perquè no és de naturalesa urbanística, o perquè ha prescrit), l’expedient s’arxiva, sense 
perjudici de seguiments posteriors de la qüestió si les característiques de la infracció ho aconsellen. 

Durant 2009 precisament s’han arxivat per aquests motius 278 expedients (la xifra històricament més 
alta), la qual cosa ha estat fruit d’haver-se dedicat un dia a la setmana a la tasca de revisió de molts dels 
procediments heredats del Consell de Mallorca que no podien donar peu a la subrogació de 
competències. 

Altrament, al llarg de 2009 sí que s’han produït un total de 19 subrogacions, si bé de fet el nombre 
d’expedients sancionadors i de demolició incoats ha estat de 22, ja que en tres casos s’ha procedit a 
reobrir procediments caducats en els quals ja s’havia produït (abans de 2009) l’atribució de la 
competència al Consell de Mallorca.  

A resultes de les subrogacions d’altres anys, durant 2009 l’Agència ha imposat un total de 26 sancions 
per un montant de 1.354.109,15 euros, 15 de les quals mitjançant decrets de la Presidenta de l’Agència, 
i 11 per acords del Consell de Direcció. Al mateix temps, s’han dictat 18 ordres de demolició per part 
del Consell de Direcció de l’Agència. 

1.2.2.2 Expedients elevats per quantia 

D’acord amb l’article 39 de la Llei de disciplina urbanística, els batles tenen una competència limitada 
per imposar sancions per infraccions urbanístiques, que només arriba a resoldre els expedients de les de 
fins deu milions de pessetes (60.101,21 euros) en els municipis que no excedeixin de 50.000 habitants, 
i de fins vint-i-cinc milions de pessetes (150.253,02 euros) si superen aquesta població. En el cas de 
Palma la competència del batle no pateix aquestes limitacions, en virtut de l’article 84 de la Llei 
23/2006, de 20 de desembre, de capitalitat. Quan la quantia de la sanció a imposar supera aquestes 
xifres, el procediment es tramita per part de l’ajuntament fins la proposta de resolució, però la 
competència és del Consell de Mallorca per resoldre definitivament l’expedient, recaptar la multa i 
contestar els recursos administratius o contenciosos. 

L’any 2009 s’han elevat a l’Agència per aquests motius cinc expedients, dels quals s’han retornat tres 
perquè se subsanassin diversos errors procedimentals, i dos d’ells s’han conclòs amb la imposició de 
sengles sancions (de 239.901,84 i 117.000 euros, respectivament). En conjunt, xifres gairebé idèntiques 
a les dels darrers anys, però que deixen ben palès que la imposició de sancions per part dels 
ajuntaments és, o bé molt limitada, o bé només en relació amb infraccions d’escassa quantia. 

1.2.2.3 Expedients per delegació 

La totalitat dels expedients incoats o tramitats l’any 2009 per l’Agència han obeït a denúncies en què es 
demanava la subrogació del Consell de Mallorca a la vista de la passivitat municipal, però encara no se 
n’ha registrat cap en virtut dels convenis signats amb Campanet, Valldemossa i Puigpunyent, en vigor 
des del 22 de setembre de 2009. L’escassa demografia d’aquests municipis i la data recent del conveni 
semblen ser les causes d’aquesta manca d’expedients oberts en exercici de les competències delegades. 

1.2.3 Protecció de la legalitat territorial 

S’engloben aquí els expedients tramitats en exercici de la potestat sancionadora que el Consell de 
Mallorca té reconeguda per la Llei de Costes en les zones de servitud de protecció i de servitud de 
trànsit que aquella defineix.  

Les xifres d’expedients iniciats (19) són ben similars a les d’anys passats, tot i que en 2009 no es va 
arribar a imposar cap sanció. En el conjunt de l’activitat de l’Agència (com abans del Servei de 
Disciplina Urbanística, Habitabilitat i Litoral) aquests procediments representen una fracció molt petita, 
especialment en comparació amb les actuacions contra infraccions urbanístiques. 

1.2.4 Impugnació d’actes 
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L’Agència té entre les seves potestats les d’instar la revisió d’ofici o interposar el recurs contenciós 
administratiu contra les llicències municipals d’obres o altres autoritzacions que siguin contràries a la 
normativa urbanística, facultat que en concret ostenta el seu Consell de Direcció. 

Durant 2009 el Consell de Direcció va acordar en dues ocasions instar la revisió d’ofici de sengles 
llicències d’obres, a Sóller i a Bunyola, sense que s’hagi comunicat per part dels respectius ajuntaments 
que això s’arribàs a verificar. 

Inversament, els actes derivats de l’activitat de l’Agència són impugnables pels interessats afectats, 
primerament en via administrativa (recurs d’alçada) i després en la via jurisdiccional. En 2009 s’han 
interposat un total de 40 recursos d’alçada, i s’han deduït 15 recursos contenciosoadministratius, contra 
decrets de Presidència o acords del Consell de Direcció de l’Agència, o contra actes dictats pels òrgans 
del Consell de Mallorca que fins l’abril de 2009 encara gaudien de competències de disciplina 
urbanística. Xifres bastant més elevades que en anys anteriors. 

1.2.5 Execució subsidiària d’ordres de demolició 

En data 14 de març de 2008 la Comissió Insular d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni 
Històric va acordar l’execució subsidiària de quinze ordres de demolició que no havien estat acatades 
en el seu moment pels infractors obligats al seu compliment. 

Excepte en un cas, cap d’elles es va dur efectivament a terme abans de 2009, de manera que correspon 
ara a l’Agència donar compliment a aquell acord. 

En aquest sentit, els tràmits per executar les ordres de demolició bàsicament són: aixecar les medicions 
de les edificacions, redactar el projecte tècnic, obtenir llicència municipal d’obres, aconseguir 
l’autorització judicial d’entrada, i contractar i dur a terme els treballs d’esbucament. Durant el llarg 
procès que tot això comporta, en quatre casos ha esdevingut la circumstància que el propi propietari de 
les construccions ha procedit a demolir-les tal com se li havia ordenat. Només en una ocasió ha estat 
necessari que l’esbucament s’hagués d’efectuar per l’empresa prèviament contractada per l’Agència. 
En total, per tant, al llarg de 2009 s’ha duit a terme, directa o indirectament, la demolició de cinc 
edificacions il·legals. 

En conjunt, s’han tramitat quatre adjudicacions de contractes de demolició, per un valor global de 
165.638,16 euros. Corresponen als expedients 2000/066 de Llucmajor (22.620 €, adjudicat el 
5/06/2009) 2000/110 d’Andratx (18.232,48 €, d’1/12/2009), 1997/007 de Campanet (56.072,36 €, de 
2/12/2009), i 2004/034 de Maria de la Salut (68.713,32 €, de 2/12/2009) que més avall s’indiquen. Cal 
dir que en el cas de Llucmajor les obres les va executar finalment el propietari un cop adjudicat el 
contracte, i la quantitat abonada al contractista fou només de 564,92 euros.  

En qualsevol cas, les despeses produïdes en tot el procès de l’execució subsidiària de les ordres de 
demolició corren a càrrec de l’infractor. Durant 2009 això ha suposat generar uns ingressos per a 
l’Agència per valor de 17.134,64 euros. 

En l’actualitat, la situació dels quinze expedients d’execució subsidiària abans esmentats és la que es 
detalla tot seguit: 

 

Expt.: 

1994/008 

Municipi: 

Andratx 

Lloc: 

Sa Coma Calenta (Pol. 6, par. 216) (ARIP) 

Tipus d’obra: 

Piscina 4 x 4 m i dependències de 28 m2 sota terrassa existent  

El propietari ha procedit ja a la demolició. 

 

Expt.: 

1993/009 

Municipi: 

Alaró 

Lloc: 

C/ Puig, s/n (Pol. 1, parc. 147) (rústic comú) 

Tipus d’obra: 

Habitatge unifamiliar de 75 m2, porxos de 15’59 m2 i edificació de 54 m2  
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El propietari tenia intenció de legalitzar les obres, però no ha presentat cap documentació 
acreditativa. El projecte de demolició ja està elaborat. Execució prevista en 2010. 

 

Expt.: 

1996/052 

Municipi: 

Pollença 

Lloc: 

Pol. 3, parc. 54 (rústic comú) 

Tipus d’obra: 

Habitatge de 145’98 m2 i porxo de 27’06 m2 (rústic comú) 

El projecte de demolició ja està elaborat. Execució prevista en 2011. 

 

Expt.: 

1996/068 

Municipi: 

Son Servera 

Lloc: 

C/ Jordana, 20 (urbà) 

Tipus d’obra: 

Dues alçades en zona reculada amb superfície de 300,80 m2 per a serveis d'hotel i traster per a 
contenidors de fems 

Projecte de demolició ja elaborat. El propietari tenia intenció de legalitzar les obres, però no ha 
presentat cap documentació acreditativa. Execució prevista en 2011. 

 

Expt.: 

2000/066 

Municipi: 

Llucmajor 

Lloc: 

Pol. 19, par. 435 i 436 (rústic comú) 

Tipus d’obra: 

Caseta d'eines d'uns 27,50 m2 i d'una piscina-safareig de 24 m2 

El projecte de demolició ja està elaborat. Concedida l’autorització judicial per a l’entrada en el 
lloc de la infracció i la llicència d’obres. Contracte adjudicat el 5/06/2009. El propietari estava 
desaparegut, però el 21/07/2009 va comunicar que havia executat la demolició. Comprovat per la 
inspecció de 23/07/2009. 

 

Expt.: 

2000/110 

Municipi: 

Andratx 

Lloc: 

Pol. 16, par. 724 (rústic comú) 

Tipus d’obra: 

Habitatge 51,00 m2, piscina 20,00 m2 i aljub o pou negre 11,20 m2 

El propietari estava procedint a la demolició, però sense llicència i de manera molt pausada. 
Finalment l’Agència va obtenir llicència i l’autorització judicial d’entrada. Contracte adjudicat 
l’1/12/2009. Obres totalment acabades el 23/12/2009. 

 

 

Expt.: 

2001/013 

Municipi: 

Sant Llorenç 

Lloc: 

Pol. 6, par. 966 i 967 (rústic comú) 

Tipus d’obra: 

Habitatge 88,40 m2 amb porxada 13,20 m2, fossa sèptica 3,30 m2, aljub 15,00 m2 i tancament 
84,00 m 

El propietari va procedir a la demolició en maig de 2008 (darrera inspecció: 27/05/2008). 

 



 93

Expt.: 

2000/029 

Municipi: 

Valldemossa 

Lloc: 

Par. 8, Urb. George Sand (urbà) 

Tipus d’obra: 

Estació base de telefonia mòbil 

Contracte per dur a terme la demolició adjudicat. Llicència concedida a finals de desembre i 
obres executades completament el 19 de desembre de 2008. Despeses també ja cobrades. 

 

Expt.: 

2000/003 

Municipi: 

Santa Margalida 

Lloc: 

C/ Mèxic, 30 (urbà) 

Tipus d’obra: 

Canvi d’ubicació d’escala exterior 

El projecte de demolició ja està elaborat. Pendent de l’autorització judicial per a l’entrada en el 
lloc de la infracció. Mentre aquesta es tramitava es va procedir a la demolició per part del nou 
propietari a principis de 2009 (inspecció de 23/02/2009). 

 

Expt.: 

1997/007 

Municipi: 

Campanet 

Lloc: 

Pol. 12, par. 68 (ANEI-AANP) 

Tipus d’obra: 

Habitatge unifamiliar aïllat d'uns 163 m2 amb un porxo exterior adossat d'uns 99,95 m2, d'una 
caseta d'uns 10 m2, d'una altra caseta d'uns 15 m2, d'una piscina d'uns 50 m2 i d'un pas empedrat 
d'uns 700 m2, així com la perforació d'un pou i la tala d'una dotzena d'alzines. 

El projecte de demolició ja està elaborat. Contractació adjudicada el 2 de desembre de 2009. 
Llicència d’obres concedida i pendent de l’autorització judicial d’entrada. Execució prevista en 
2010. 

 

Expt.: 

2001/110A 

Municipi: 

Llucmajor 

Lloc: 

Pol. 11, par. 266 (rústic comú) 

Tipus d’obra: 

Habitatge unifamiliar 8,60 m x 7,00 m, aljub 8,60 m x 4,00 m, edificació 7,00 m x 3,00 m i 
tancament parcel·la 

El projecte de demolició ja està elaborat. Execució prevista en 2011. 

 

Expt.: 

2004/034 

Municipi: 

Maria de la Salut 

Lloc: 

Pol. 3, par. 884 (rústic comú) 

Tipus d’obra: 

Habitatge 227,50 m2 amb porxo 87,00 m2 i garatge-cisterna 85,00 m2 

Projecte de demolició ja elaborat. Llicència municipal ja atorgada. Contractació adjudicada el 2 
de desembre de 2009. Autorització judicial d’entrada concedida el 28 d’octubre de 2009. S’ha 
interposat un recurs contenciós administratiu contra la desestimació de la suspensió de l’entrada 
amb motiu d’un recurs extraordinari de revisió deduït contra la denegació de l’informe de 
l’habitatge (sic), però no s’ha admès la mesura cautelar per impedir-ne l’execució. 
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Expt.: 

2002/146 

Municipi: 

Pollença 

Lloc: 

Pol. 5, par. 565 (ANEI) 

Tipus d’obra: 

Reforma i ampliació d'una caseta i canvi d'ús totalitzant un habitatge d'uns 79 m2 al qual també 
se li ha afegit un porxo de 18 m2 i una terrassa apergolada de 15 m2, la instal·lació d'un 
contenidor-magatzem d'uns 8 m2, la construcció d'un porxo d'uns 15 m2 així com el tancament 
de la parcel·la amb reixeta d'uns 240 m x 1,50 m i portell d'accés. 

Pendent de la resolució d’un recurs d’alçada. 

 

Expt.: 

2004/054 

Municipi: 

Pollença 

Lloc: 

Pol. 2, par. 59 (rústic comú) 

Tipus d’obra: 

Habitatge d'uns 177,35 m2 (en curs d'execució) i una edificació annexa d'uns 19 m2 i una piscina 
de 49,50m2 

El projecte de demolició ja està elaborat. Execució prevista en 2011. 

 

Expt.: 

2004/097 

Municipi: 

Ses Salines 

Lloc: 

Pol. 2, par. 97 (rústic comú) 

Tipus d’obra: 

Construcció d'un habitatge de fusta de 80 m2 

El projecte de demolició ja està elaborat. Tot i que el Consell ja havia aconseguit la llicència per a 
les obres de reposició, la propietària va procedir a la demolició. Les obres estan acabades pel que 
fa a l’habitatge, però encara resta una base d’obra per eliminar. Execució d’aquesta part prevista 
en 2010. 

1.2.6 Recaptació de sancions 

De la mateixa manera que cal fer efectives les ordres de demolició dictades, és necessari liquidar i 
cobrar les sancions imposades als infractors. Val a dir que la recaptació de les multes per infraccions 
urbanístiques imposades per l’Agència correspon a la Recaptació del Consell de Mallorca, la qual ens 
ha facilitat les següents dades: 

 

ANY IMPOSAT RECAPTAT 

2005 1.141.992,47 € 651.725,22 € 

2006 3.510.135,84 € 605.121,47 € 

2007 2.009.077,51 € 912.351,14 € 

2008 3.557.968,41 € 431.081,36 € 

2009 3.416.021,43 € 867.478,20 € 

No cal dir que no existeix cap relació directa entre sancions imposades I quantitats recaptades, atès que 
aquestes darreres provenen d’exercicis molt anteriors, ja que entre la imposició de la multa i el seu 
cobrament poden transcòrrer diversos anys, en funció dels recursos interposats i de les incidències en el 
procès de la via de constrenyiment. En qualsevol cas, les quantitats recaptades per sancions imposades 
abans de 2009 s’han d’imputar a exercicis pretèrits i correspondran al Consell de Mallorca. Per contra, 
tots els ingressos que provenguin d’expedients sancionadors resolts a partir de l’1 de gener de 2009 (ja 
sigui pels òrgans de l’Agència o del Consell de Mallorca) s’imputaran a l’Agència. 

1.3 ALTRES ACTIVITATS DESENVOLUPADES 
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Juntament amb les funcions que té atribuïdes expressament en l’article 3 dels seus Estatuts, l’Agència 
ha desenvolupat durant 2009 tota una sèrie d’activitats complementàries per donar suport i fer possible 
complir amb els objectius que té encomanats. 

1.3.1 Modificació dels Estatuts 

Els Estatuts de l’Agència foren aprovats de manera definitiva per acord del Ple del Consell de Mallorca 
de 10 de novembre de 2008, la qual cosa va permetre que aquesta iniciàs la seva tasca l’any 2009. Ara 
bé, atès que la disposició final dels Estatuts demorava la seva eficàcia fins a la presa de possessió del 
director o directora gerent, i que el procediment per a la designació d’aquest càrrec no s’havia pogut 
concloure, amb les dificultats que això comportava per al desenvolupament de les funcions de l’entitat, 
es va considerar convenient l’establiment d’un règim de suplències per aquesta figura. 

El 5 de febrer de 2009 es va acordar inicialment una modificació dels Estatuts, que no va rebre cap 
al·legació, i la seva automàtica aprovació definitiva fou publicada en el BOIB de 7 d’abril de 2009. 
Això va permetre posteriorment el nomenament d’un director gerent en règim de suplència, i que per 
tant l’Agència pogués ja exercir les seves funcions. 

1.3.2 Signatura de convenis. Protocols de coordinació 

La delegació de competències dels ajuntaments en l’Agència s’articula mitjançant un conveni amb un 
contingut ajustat al que estableixen els articles 8, 9 i 10 dels Estatuts. 

Un model de conveni va ser tramès en un primer moment, en abril de 2009, als ajuntaments d’Alaró, 
Banyalbufar, Campanet, Consell, Esporles, Puigpunyent, Santa Eugènia, Sineu, Son Servera, i 
Valldemossa, que havien manifestat de qualque manera les seves intencions d’adherir-se a l’Agència. 
D’aquesta primera tongada, finalment aprovaren i signaren el conveni Campanet, Puigpunyent i 
Valldemossa, tots tres el mateix text. 

Amb posterioritat s’ha enviat també el conveni a Algaida, Felanitx, Marratxí i Santa Margalida, i (ja en 
2010) a Mancor de la Vall i Montuïri. D’aquest segon grup d’interessats, Algaida i Marratxí aprovaren 
igualment el conveni l’any passat, que fou signat ja en 2010. 

Després de la signatura de cada un dels convenis s’ha acordat amb els municipis un protocol de 
coordinació per articular millor les funcions de cada administració. Així, s’ha decidit que els 
ajuntaments trametran tot d’una les denúncies que rebin dels particulars emplenant un fulla-model amb 
les dades mínimes de la infracció i dels presumptes responsables, acompanyat d’una fotografia del lloc 
dels fets. A la vegada, tota inspecció que faci l’Agència arran de denúncies presentades directament a 
ella serà tramesa per correu electrònic a l’ajuntament, que així en tindrà coneixement i podrà donar 
millor resposta a les eventuals llicències de legalització que es puguin presentar. 

1.3.3 Tasques d’establiment 

La posada en marxa de l’Agència ha suposat efectuar diverses tasques imprescindibles per donar forma 
a la nova entitat. Així, primerament es varen dur a terme obres per reestructurar els espais físics 
assignats a l’Agència, amb eliminació de tabics, redistribució de dependències, i divisió de despatxos 
amb elements de vidre. Les obres es realitzaren durant el mes d’agost de 2009, i a finals d’any les 
restants actuacions amb tancaments translúcids. 

La ocasió s’ha aprofitat igualment per fer destacar la imatge corporativa de l’Agència en la retolació 
exterior i interior de les dependències, de la mateixa manera que s’ha incorporat a la papereria i als 
vehicles dels inspectors. 

Cal incloure també dins aquest apartat la reorganització dels arxius de l’Agència des del punt de vista 
material, que ha suposat agrupar i ordenar de forma diferent a com fins aleshores es venia fent els 
nombrosos expedients de disciplina urbanística i litoral que el Consell de Mallorca havia acumulat 
durant els anys anteriors. 

Al mateix temps, al llarg de l’any s’han fet dues contractacions per proveir de mobiliari adequat al 
personal de l’Agència, i s’ha adquirit divers material informàtic per completar la seva infraestructura, 
per no repetir també aquí el que ja hem dit abans respecte als mitjans materials dels inspectors. Tot això 
ha quedat reflectit en l’inventari de béns, abans inexistent, una primera versió del qual ja es va elaborar 
el 23 d’abril. 

Per una altra banda, s’ha hagut de concertar, amb data 15 de juny de 2009, un servei extern de 
prevenció de riscos laborals amb el Servei Balear de Prevenció, per donar cobertura als treballadors de 
l’Agència, atès que ja no es trobaven emparats pel sistema general del Consell de Mallorca. 
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El mateix dia que l’Agència va iniciar les seves funcions, el 8 d’abril, va posar-se també en 
funcionament el seu registre propi, que de forma separada al del Consell de Mallorca deixa constància 
de totes les sortides i entrades de documents cap  a particulars i altres administracions. 

1.3.4 Bases de dades i aplicacions informàtiques 

El control dels expedients del Servei de Disciplina Urbanística, Habitabilitat i Litoral es venia duent 
des de 1997 mitjançant una mateixa base de dades (Access), que al llarg dels anys havia acumulat (fins 
1 de gener de 2009) 1.896 registres diferents. Aquesta aplicació presentava diversos problemes, en 
especial referits a les limitacions a l’hora de fer cerques, que després de tants d’anys han aconsellat 
elaborar una nova base, operativa a partir de l’1 de gener de 2010, des de la qual es gestionarà a partir 
d’ara tota la informació relativa als expedients. 

Si més no, a part dels avantanges immediats d’un millor tractament de les dades dels procediments, la 
idea és que pugui servir com a pont cap a un altre tipus de base de dades amb més funcionalitats, que 
s’espera desenvolupar en un futur des del Servei d’Informàtica i Telecomunicacions del Consell de 
Mallorca. 

Precisament el 8 de maig de 2009 es va sol·licitar d’aquest servei, amb la presentació del corresponent 
projecte, la implementació d’un visor on-line de les dades urbanístiques que tant l’Agència com els 
restants serveis del Departament de Territori tenen de cada parcel·la en concret, de manera que es 
pogués consultar en temps real i simultàniament sobre un plànol de Mallorca tota la informació referida 
a les autoritzacions i infraccions vinculades a uns determinats terrenys. Una eina així partiria de les 
dades del Consell de Mallorca, però sense perjudici d’obrir-ne més envant l’accés a, per exemple, els 
municipis amb delegacions de competències a l’Agència. 

1.3.5 Depuració d’expedients 

Estretament lligat a l’anterior es troba la feina que s’ha hagut de fer al llarg de l’any per revisar tots els 
expedients que l’Agència heredava del Servei de Disciplina Urbanística, Habitabilitat i Litoral, i que ha 
donat els fruits comentats en l’apartat 3.2.2.1, amb un total de 278 expedients arxivats. Atès el gran 
nombre de procediments preexistents, aquesta tasca ha obligat a dedicar un dia a la setmana a dur a 
terme tal revisió. 

De la mateixa manera, en els expedients subrogats per contra subsistents s’han hagut de dictar les 
resolucions corresponents per adaptar-los a la nova estructura, amb els canvis pertinents dels òrgans 
competents per resoldre’ls i dels instructors i secretaris encarregats de la seva tramitació, a la vista de 
les modificacions experimentades en la plantilla de tècnics finalment adscrits a l’Agència, que han estat 
posteriorment notificats als interessats. 

1.3.6 Renovació de models 

Igualment, els canvis esmentats han motivat la revisió i elaboració de nous models dels diferents tipus 
de d’oficis o resolucions emanades de l’Agència, ja no únicament pel que fa a les qüestions merament 
orgàniques, sinó aprofitant l’ocasió per adaptar-les a les consideracions jurídiques derivades dels 
darrers pronunciaments jurisprudencials o de la pròpia pràctica diària en la tramitació dels 
procediments. De la mateixa manera, no només s’han renovats els models de la documentació jurídica, 
sinó també els relatius a l’activitat inspectora, tant interns (sol·licituds de pràctica d’inspeccions) com 
externs (formularis d’aixecament de les inspeccions). 

1.3.7 Reunions de coordinació 

La complexitat tècnica de les funcions de l’Agència i la implicació en ella d’una pluralitat de subjectes 
que hi intervenen provoquen que sigui necessari intercanviar informació i unificar criteris mitjançant 
reunions entre les diferents parts afectades. 

1.3.7.1 Internes 

La coordinació entre el Departament de Territori i l’Agència, així com l’intercanvi d’informació sobre 
el funcionament de l’organisme autònom s’ha resolt amb reunions quinzenals entre la Consellera de 
Territori i el director gerent i altres tècnics. Per una altra part, i amb un caràcter aperiòdic, el director 
gerent i els tècnics de l’Agència han celebrat diverses reunions per resoldre sobre la marxa tots els 
aspectes tant de l’engegada de l’entitat com de les distintes qüestions suscitades en el dia a dia de les 
seves tasques. 

1.3.7.2 Externes 
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1.3.7.2.1 Ajuntaments 

Seria difícil recollir les molt nombroses reunions celebrades amb representants municipals durant 2009. 
Moltes d’elles han vingut motivades per la signatura dels convenis de delegació de competències i per 
la concertació del protocol de coordinació amb els ajuntaments amb competències delegades, tal com 
s’ha exposat abans. Però moltes altres s’han degut a múltiples aspectes relacionats amb les funcions de 
l’Agència, des de consultes tècniques sobre tramitacions de concrets expedients de disciplina 
urbanística a aspectes generals de la situació de les infraccions urbanístiques d’un municipi. 

1.3.7.2.2 Òrgans del Consell de Mallorca 

S’han coordinat actuacions amb els altres òrgans del propi Consell per engegar l’Agència en els seus 
diversos aspectes, com ara amb motiu de les obres abans esmentades (15 de juliol) o per procedir al 
repartiment dels elements materials fins aleshores comuns (29 de juliol). Altres reunions han cercat 
millorar el funcionament de certes qüestions, com les mantingudes amb la Tresoreria per tractar la 
recaptació de les sancions (21 d’abril), amb el Departament de Medi Ambient respecte a la 
problemàtica dels abocaments d’enderrocs (17 d’abril), o amb la Direcció Insular d’Innovació sobre el 
tractament informàtic de les dades procedents dels expedients incoats (21 de maig). Cal dir que han 
estat també particularment nombroses les consultes contestades a Direcció Insular de Patrimoni 
Històric sobre expedients també afectats per la legislació sectorial de patrimoni. 

1.3.7.2.3 Altres 

Fora de l’àmbit del Consell de Mallorca, s’han mantingut contactes amb l’Agència Tributària de les 
Illes Balears per estudiar vies alternatives per millorar la recaptació de les multes imposades (24 de 
març), o amb els registradors de la propietat de cara a un conveni d’intercanvi d’informació urbanística 
(29 d’abril). El 15 de juny es va celebrar una reunió amb representants de la Delegació de Govern, de la 
Guàrdia Civil i de l’Agència Estatal de Seguretat Aèria per abordar la problemàtica dels aeròdroms 
il·legals a Mallorca, i el 16 de desembre el director gerent va ser convidat a participar en la Taula 
d’Accessibilitat per exposar la situació respecte a la sanció de les infraccions de la normativa sobre 
supressió de barreres arquitectòniques. 

ANNEX. ACTIVITATS DEL DEPARTAMENT DE TERRITORI 

Com s’ha dit abans, no va ser fins el 8 d’abril de 2009 que l’Agència va començar a exercir les seves 
funcions, i mentrestant els òrgans del Departament de Territori varen continuar resolent els expedients 
de disciplina urbanística i de litoral en el primer trimestre de l’any. A partir d’aquella data, la disposició 
transitòria segona, punt primer, dels Estatuts de l’Agència preveia que aquesta resoldria els 
procediments del Consell de Mallorca que encara es trobassin en tramitació, de forma que la corporació 
insular va cessar a tots els efectes de l’exercici de les seves potestats en tals matèries. 

2.1 EXPEDIENTS INICIATS 

Al llarg del primer trimestre de l’any s’obriren un total de 46 expedients arran de denúncies 
presentades per particulars i altres administracions (cosa que fa un total de 249 denúncies durant tot 
2009). 

2.2 INSPECCIONS 

L’activitat inspectora durant aquesta etapa es va traduir en 41 inspeccions de disciplina urbanística, 40 
d’habitabilitat i 4 per expedients de disciplina de litoral.  

2.3 SANCIONS 

Els òrgans del Departament de Territori imposaren 20 sancions per infracció urbanística, 10 d’elles per 
part de la Comissió Insular d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric (per un valor de 
1.869.626,53 euros) i les restants mitjançant resolucions de la Consellera Executiva de Territori (que 
sumaren 192.285,75 euros). És a dir, un total de 2.061.912,28 euros. 

2.4 ORDRES DE DEMOLICIÓ 

La Comissió Insular d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric va acordar durant les 
seves tres primeres sessions de 2009 un total de vuit ordres de demolició. 

La Sra. DUBON (consellera executiva de Territori) explica que, com preveuen els 
Estatuts de l’Agència, es duu a Ple l’aprovació de memòria d’activitats corresponent a 
l’any 2009 que, precisament, va ser l’any d’inici de l’Agència i, per tant, s’ha de tenir 
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en compte que aquesta va arrencar el mes d’abril i, consegüentment, les dades es 
refereixen a un any incomplet que, per altra banda, va ser un any difícil com qualsevol 
inici de qualsevol organisme nou que requereix de tot un procés de posada de 
funcionament. 

Així doncs, les dades no són d’un any complet i són dades que suposen un esforç 
important per part de tots els tècnics que han fet possibles aquestes accions i tots els 
esforços polítics que aquesta tasca han duit associats. 

Destaca que les dades de què disposen demostren que l’activitat de l’Agència 
s’incrementa dia a dia i remarca que són un primer resultat que, amb molt d’esforç, 
s’ha pogut aconseguir i que, si tenien en compte el trimestre que no s’hi ha pogut 
incloure, es pot dir que l’activitat no ha baixat durant l’any 2009 tot tenint en compte 
el sobreesforç que suposà la posada en marxa d’aquest organisme i deixar un sistema 
anterior la qual cosa sempre suposa una sèrie de problemàtiques complexes que han 
requerit d’un major esforç de les persones que desenvolupen aquestes tasques. 

Considera que aquesta memòria, com a primera memòria, és satisfactòria i en aquest 
sentit la duen al Ple. També remarca la seva convicció que les possibilitats que té 
l’Agència són moltes i que els resultats de 2010 seran molt millors atès que en el 
primer semestre ja ho han pogut confirmar. 

Vol posar de relleu una qüestió considera fonamental: que l’Agència de Protecció de 
la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca pot aconseguir en el futur que la gent 
no faci infraccions urbanístiques.  

La millor cosa que podria passar a Mallorca seria que les dades davallassin perquè ja 
no hi hagués infraccions. Encara no estan en aquesta situació però, possiblement, amb 
una intensificació com la que s’està fent en temes d’inspecció serà possible, a poc a 
poc, anar canviant la tendència i que la gent sàpiga que hi ha uns organismes que 
vigilen el compliment de la llei i que, per tant, han de fer les coses ben fetes. 

Destaca el fet d’haver posat en marxa una oficina d’informació urbanística i territorial 
al Departament de Territori per tal que tots els ciutadans, en cas dubte, hi puguin anar 
per saber què poden i què no poden fer i tot això a través d’una atenció totalment 
gratuïta al Consell de Mallorca, per correu electrònic o telefònicament perquè mai no 
puguin fer una cosa mal feta per desconeixement. 

Aquests són els objectius que s’han marcat i amb els quals estan fent feina atesa la 
importància de la prevenció. Considera que la línia està iniciada i que van per bon 
camí tot i que obrir camí sempre és difícil. 

S’aprova per unanimitat. 

PUNT 12. APROVACIÓ DEL CONVENI DE DELEGACIÓ DE 
COMPETÈNCIES DEL MUNICIPI DE MONTUIRI EN EL CONSELL DE 
MALLORCA QUE LES EXERCIRÀ MITJANÇANT L'AGÈNCIA DE 
PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA I TERRITORIAL DE 
MALLORCA. 

Es dóna compte de la següent proposta de la Consellera Executiva del Departament de 
Territori que diu: 
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Atesa la iniciació del procediment per a la signatura del conveni de delegació de competències del 
municipi de Montuïri relatives a inspecció, supervisió, sanció i restabliment de la legalitat urbanística, 
en el Consell Insular de Mallorca, el qual les exercirà mitjançant l’Agència de protecció de la legalitat 
urbanística i territorial de Mallorca 

Atès l’acord pres pel plenari de l’Ajuntament de Montuïri de data 9 de març de 2010, per a la signatura 
del conveni de delegació de competències municipals relatives a inspecció, supervisió, sanció i 
restabliment de la legalitat urbanística en el Consell de Mallorca, el qual les exercirà mitjançant 
l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca 

Atès l’informe favorable emès pel Consell de Direcció de l’Agència de protecció de la legalitat 
urbanística i territorial de Mallorca, en sessió celebrada en data 8 de juny de 2010, a l’aprovació pel Ple 
del Consell Insular de Mallorca, del conveni de delegació de competències municipals del municipi de 
Montuïri, en favor del Consell Insular de Mallorca, la Consellera Executiva de Territori eleva al Ple del 
Consell Insular de Mallorca la següent  

PROPOSTA D’ACORD 

1r.- Aprovar el contingut del conveni de delegació de competències del municipi de Montuïri relatives 
a inspecció, supervisió, sanció i restabliment de la legalitat urbanística, en el Consell Insular de 
Mallorca, el qual les exercirà mitjançant l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de 
Mallorca, que figura com a annex. 

2n.- Comunicar el present acord a l’Ajuntament de Montuïri. 

3r.- Publicar, un cop signat per les dues parts, el text del conveni en el Butlletí Oficial de les Illes 
Balears, fent constar que entrarà en vigor a l’endemà de tal publicació” 

ESBORRANY DE MODEL DE CONVENI DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES MUNICIPALS 
DE L’AJUNTAMENT DE MONTUÏRI A L’AGÈNCIA DE PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT 
URBANÍSTICA I TERRITORIAL DE MALLORCA. 

Palma, XX de XYZ de 2010. 

REUNITS 

D’una banda, el Sr. Maties Morey Ripoll, director de l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i 
territorial de Mallorca, que actua en nom i representació d’aquest organisme autònom del Consell de 
Mallorca, amb domicili al carrer General Riera, 113, de Palma, amb el núm. d’identificació fiscal 
S0700079G, en exercici de la competència atribuïda per l’article 19, lletra h) dels Estatuts de 
l’Agència, aprovats per acord del Ple del Consell de Mallorca de dia 10 de novembre de 2008 (BOIB 
núm. 160, de 13/11/2008), i amb fonament en l’acord del Ple del Consell de Mallorca de dia XX de 
XYZ de 2010. 

I d'altra part, l’Il·lm. senyor Gabriel Matas Alcover, Batle de Montuïri, que actua en nom i 
representació del municipi de Montuïri, amb domicili a la Plaça Major, 1, amb el núm. d’identificació 
fiscal P0703800C, i amb fonament en l’acord de Ple de l’Ajuntament de dia 9 de març de 2010. 

EXPOSEN 

I.- Els Estatuts de l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca foren 
aprovats per l’acord del Ple del Consell de Mallorca de dia 10 de novembre de 2008, publicat en el 
BOIB núm. 160, de 13 de novembre del mateix any. 

D’acord amb el seu article primer, L’Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de 
Mallorca és un organisme autònom, de caràcter administratiu, dotat de personalitat jurídica, patrimoni i 
pressuposts propis, amb capacitat d’actuació en el compliment de les seves funcions, per al 
desenvolupament, per part de l’administració del Consell de Mallorca, de les tasques d’inspecció, 
restauració de la legalitat i sanció en matèria d’urbanisme i litoral, així com de totes les altres 
competències que li assignen els seus Estatuts. 

L’article 7, per la seva banda, disposa que, de conformitat amb els articles 58 i 64.1 in fine de la Llei 
20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, els municipis de l’Illa de 
Mallorca podran delegar les competències d’inspecció, supervisió, sanció i restabliment de la legalitat 
urbanística en el Consell de Mallorca, el qual les exercirà mitjançant l’Agència de protecció de la 
legalitat urbanística i territorial de Mallorca, en els termes i condicions establerts en els seus Estatuts i 
en els corresponents convenis de delegació. 
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II.- L’Ajuntament de Montuïri té atribuïdes competències en matèria de disciplina urbanística en virtut 
del que disposen els articles 29.2.c) de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local 
de les Illes Balears, i 25.2.d) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 

L’avandita Llei 7/1985, en el seu article 10, determina que l’Administració local i les restants 
Administracions públiques ajustaran les seves relacions recíproques als deures d’informació mútua, 
col·laboració, coordinació i respecte als àmbits competencials respectius; i que procedirà la coordinació 
de les competències de les entitats locals entre sí i, especialment, amb les de les restants 
Administracions públiques, quan les activitats o els serveis locals transcendeixin l’interès propi de les 
corresponents entitats, incideixin o condicionin rellevantment els de les dites Administracions o siguin 
concurrents o complementaris dels d’aquestes. 

Per un altre costat, el Text refós de les disposicions vigents en matèria de règim local, aprovat pel 
Decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, en el seu article 69, estableix que les competències 
compartides o concurrents podran ser exercides conjuntament per l’Administració de l’Estat o de la 
Comunitat Autònoma i la Local, mitjançant la constitució d’ens instrumentals de caràcter públic o 
privat. 

III.- En virtut del que expressa l’article 70.1 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, en la 
redacció donada per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, són competències pròpies dels consells 
insulars les matèries d’urbanisme i habitabilitat. A la vegada, amb fonament en els articles 6.2 i 8.1, 
lletra k), darrer incís, de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars, i tal com concreta l’article 
49.2 del Reglament orgànic del Consell de Mallorca, el Ple d’aquest podrà acordar l’establiment 
d’entitats descentralitzades, amb personalitat jurídica pròpia, quan així ho aconselli la necessitat d’una 
millor eficàcia en la gestió, la seva complexitat, l’agilització dels procediments, l’expectativa 
d’augmentar o de millorar el finançament o la conveniència d’obtenir un major grau de participació 
ciutadana en l’activitat de prestació de serveis. 

Conformement amb l’article 3.3 dels Estatuts de l’Agència, és funció d’aquesta l’exercici de les 
competències d’inspecció, supervisió, sanció i restabliment de la legalitat urbanística que els municipis 
voluntàriament li deleguin, en les condicions que es determinin en els corresponents convenis de 
delegació. 

En aquest sentit, l’article 8.2 disposa que tal delegació produirà necessàriament l’atribució a l’Agència 
de les competències d’inspecció, sanció i restabliment de la legalitat urbanística que corresponguin al 
municipi, en els supòsits d’obres executades sense llicència o ordre d’execució o sense ajustar-se a les 
seves condicions, segons s’estableixi en el corresponent conveni. 

IV.- El present conveni de delegació ha tengut la prèvia aprovació del Ple de Montuïri, mitjançant 
acord de data 9 de març de 2010, amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de 
membres de la corporació, de conformitat amb els articles 94.3.h) de la Llei 20/2006, de 15 de 
desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, i 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local. 

Igualment, i previ informe preceptiu del Consell de Direcció de l’Agència de data xx de xx de 2010, 
aquest conveni ha estat aprovat pel Ple del Consell de Mallorca, mitjançant acord de data XX de XYZ 
de 2010, adoptat amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la 
corporació, en atenció al que disposa l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985 abans esmentat. 

Les parts es reconeixen, per la representació amb què actuen, la capacitat suficient per formalitzar 
aquest conveni, per la qual cosa, i atesos tots els anteriors antecedents, convenen les següents 

ESTIPULACIONS 

Primera.- Delegació de competències 

1.- L’Ajuntament de Montuïri delega en el Consell de Mallorca, per al seu exercici mitjançant 
l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca, les competències municipals 
d’inspecció, sanció i restabliment de la legalitat urbanística, en relació amb les obres, usos del sòl i 
actuacions que es desenvolupin sense llicència o ordre d’execució o sense ajustar-se a les seves 
condicions en les diferents categories de sòl rústic del seu terme municipal. 

2.- Aquesta delegació de competències no inclou la de les potestats sancionadora i de restitució de la 
legalitat urbanística relatives als procediments ja incoats per l’Ajuntament i que es trobassin en 
tramitació en el moment de l’entrada en vigor del present conveni, ni respecte a infraccions ja 
denunciades davant l’Ajuntament, que seran exercides per la corporació municipal. 
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3.- La resolució dels recursos administratius i de les sol·licituds de revisió d’ofici contra els actes 
dictats per l’Agència en exercici de les competències municipals delegades correspondrà als òrgans 
competents d’aquesta. En canvi, correspondrà als òrgans de l’Ajuntament tant respecte als actes 
adoptats abans de l’entrada en vigor d’aquest conveni, com en relació amb els dictats amb posterioritat 
a aquesta data dins d’expedients que aleshores es trobassin en tramitació. 

4.- La delegació de competències podrà ser revocada en qualsevol moment mitjançant acord del Ple de 
l’Ajuntament adoptat per majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació. La revocació 
serà efectiva un cop comunicada al Consell de Direcció de l’Agència i publicada per aquesta en el 
Butlletí Oficial de les Illes Balears. 

Segona.- Condicions financeres 

1.- L’Ajuntament no haurà d’abonar cap aportació econòmica al Consell de Mallorca pel cost de 
l’exercici de les competències delegades. 

2.- L’Ajuntament podrà rebre inversions per a la conservació i millora dels valors mediambientals 
provinents del fons de l’Agència creat a partir dels excedents dels ingressos respecte de les seves 
necessitats de manteniment, d’acord amb els criteris establerts pel Consell de Direcció. 

Tercera.- Obligacions assumides per l’Ajuntament 

1.- L’Ajuntament assumeix en tot cas les següents obligacions: 

Prestar la cooperació i assistència activa que l’Agència pogués sol·licitar per a l’eficaç compliment de 
les seves competències. 

Facilitar al personal de l’Agència tota la informació, documentació i ajuda material que hagin de 
menester per a l’adequat compliment de les seves funcions. 

Complir la resta de condicions i compromisos assumits en aquest conveni de delegació. 

2.- Més concretament, l’Ajuntament es compromet a: 

Prestar l’auxili de la policia local per facilitar les inspeccions, per vigilar l’eficàcia de les ordres de 
suspensió d’obres, per identificar als responsables de les infraccions,  i per assistir a l’execució per part 
de l’Agència de les ordres de restitució de la legalitat urbanística infringida. 

Trametre a l’Agència les denúncies i tota l’altra documentació que es rebi a l’Ajuntament en relació 
amb les infraccions objecte de delegació. 

En els casos en què sigui presentada una denúncia per infracció urbanística a l’Ajuntament, efectuar 
amb els seus propis mitjans una acta d’inspecció i trametre-la a l’Agència juntament amb aquella. 

Comunicar a l’Agència les sol·licituds de llicències de legalització formulades en relació amb les 
infraccions objecte de delegació, així com el resultat dels expedients a què donassin lloc, i les 
incidències en la seva tramitació. 

Quarta.- Obligacions assumides per l’Agència 

El Consell de Mallorca, a través de l’Agència, assumeix les següents obligacions: 

Tramitar i resoldre els expedients incoats amb motiu de la delegació de competències, així com els 
recursos administratius i jurisdiccionals que se’n derivassin, i executar els actes administratius a què 
donassin lloc. 

Comunicar a l’Ajuntament els actes d’inici i de resolució dels expedients tramitats a causa de la 
delegació de competències. 

Exercir la funció inspectora dins l’àmbit de la delegació de competències. 

Prestar assessorament jurídic i tècnic a l’Ajuntament respecte a les sol·licituds de llicències de 
legalització formulades com a conseqüència de les infraccions objecte de delegació. 

Trametre a l’Ajuntament la memòria anual de la gestió de l’Agència. 

Cinquena.- Vigència del conveni 

Aquest conveni entrarà en vigor a l’endemà de la seva publicació per part de l’Agència en el Butlletí 
Oficial de les Illes Balears i el seu termini de vigència serà indefinit. 

Sisena.- Resolució del conveni 
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1.- Seran causes de resolució del present conveni: 

La revocació de la delegació per part de l’Ajuntament, tal com recull el punt 4 de l’estipulació primera. 

La revocació de la delegació per part del Consell de Mallorca, per incompliment greu i reiterat de les 
obligacions assumides per l’Ajuntament en la estipulació tercera. En aquest cas, es requerirà acord del 
Ple del Consell de Mallorca, a proposta de la Presidència de l’Agència, un cop escoltat el Consell de 
Direcció, i prèvia audiència de l’administració municipal afectada.  

Per mutu acord de les parts. 

2.- Un cop resolt el conveni, es procedirà, en el seu cas, a la corresponent liquidació. En cap cas això 
afectarà a les obligacions contretes amb l’Agència, ni a la competència per a la tramitació i resolució 
dels procediments de reposició de la legalitat urbanística i sancionadors iniciats abans de la revocació 
de la delegació. 

Setena.- Interpretació i aplicació del conveni 

Les controvèrsies que poguessin sorgir en la interpretació i aplicació del present conveni seran resoltes 
pel Consell de Direcció de l’Agència, tal com preveu l’article 9.2 dels seus Estatuts. 

I, en prova de conformitat, ambdues parts signen aquest conveni, per triplicat i a un sol efecte, en el 
lloc i la data assenyalades a l’encapçalament. 

La Sra. DUBON (consellera executiva de Territori) assenyala que, en aquests 
moments, s’estan consolidant aquestes accions i, ara per ara, el nombre de municipis 
s’incrementa dia a dia. 

Hi ha hagut comentaris sobre la lentitud del ritme d’incorporacions dels municipis 
però vol destacar el fet que, en aquests moments a Mallorca, duen un nombre de 
municipis equivalent al nombre d’incorporacions que el Consorci de Menorca 
aconseguí en tres anys. És a dir, a Mallorca han aconseguit en un any 
aproximadament assolir el mateix nombre de municipis que té el Consorci de 
Menorca. 

Així doncs, considera que el ritme és correcte i que la feina s’ha de fer pausadament 
per tal que sigui sòlida i, per acabar, dóna la benvinguda a aquest nou municipi que ja 
forma part del procés. 

S’aprova per unanimitat. 

PUNT 13. CORRECCIÓ D'ERRADA MATERIAL DETECTADA A L'ACORD 
DEL PLE DEL CONSELL DE MALLORCA RELATIU A L'APROVACIÓ 
INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚMERO 2 DEL PLA 
TERRITORIAL INSULAR DE MALLORCA. 

Es dóna compte de la següent proposta de la Consellera Executiva del Departament de 
Territori que diu: 

El Ple del Consell Insular de Mallorca va aprovar inicialment, en sessió de dia 3 de juny de 2010, la 
modificació puntual número 2 del Pla Territorial insular de Mallorca publicada al Butlletí Oficial de les 
Illes Balears núm. 90, de dia 15 de juny de 2010. 

Havent detectat una errada material al primer punt de l’acord esmentat, i atès l’article 105.2 de 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, de 13 de gener, pel qual les administracions 
públiques podran rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància de les persones interessades, els 
errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes. 
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En atenció a les atribucions conferides a la consellera executiva de Territori, d’acord amb el Decret 
d’organització del Consell Insular de Mallorca, de 19 de febrer de 2010, s’eleva al Ple del Consell 
Insular de Mallorca la següent proposta d’ 

ACORD 

1r.- Rectificar l’errada material detectada al punt primer de l’acord del Ple del Consell Insular de 
Mallorca de 3 de juny de 2010, pel qual s’aprova inicialment la modificació puntual número 2 del Pla 
Territorial insular de Mallorca, en els següents termes: 

On diu: 

“1r.- Aprovar inicialment, de conformitat amb allò que estableix l’article 10 de la Llei 14/2000, de 21 
de desembre, d’ordenació territorial, la Modificació número 2 del vigent Pla Territorial insular de 
Mallorca (aprovació definitiva de 13 de desembre de 2004, BOIB 188 Ext. de 31 de desembre de 
2004), amb l’objecte i abast que defineix la documentació tècnica que s’adjunta i forma part d’aquest 
acord, i que s’integra per: [I] Memòria, [II] Normes d’ordenació, [III] Annex I: Fitxes de les Àrees de 
Reconversió Territorial, i [IV] Documentació gràfica, i que incorpora a més [V] Informe de 
sostenibilitat ambiental, en aplicació d’allò disposat a l’article 87.4 en concordança amb el que 
estableix l’article 86 de la Llei 11/2006 de 14 de setembre, d’avaluacions d’impacte ambiental i 
avaluacions ambientals estratègiques a les Illes Balears.” 

Ha de dir:  

“1r.- Aprovar inicialment, de conformitat amb allò que estableix l’article 10 de la Llei 14/2000, de 21 
de desembre, d’ordenació territorial, la Modificació número 2 del vigent Pla Territorial insular de 
Mallorca (aprovació definitiva de 13 de desembre de 2004, BOIB 188 Ext. de 31 de desembre de 
2004), amb l’objecte i abast que defineix la documentació tècnica que s’adjunta i forma part d’aquest 
acord, i que s’integra per: [I] Memòria, [II] Normes d’ordenació, [III] Annex III: Fitxes de les Àrees 
d’Intervenció Paisatgística, i [IV] Documentació gràfica, i que incorpora a més [V] Informe de 
sostenibilitat ambiental, en aplicació d’allò disposat a l’article 87.4 en concordança amb el que 
estableix l’article 86 de la Llei 11/2006 de 14 de setembre, d’avaluacions d’impacte ambiental i 
avaluacions ambientals estratègiques a les Illes Balears.” 

2n.- Publicar aquest acord en els mateixos termes en els quals es va publicar l’acord que aquí es 
rectifica, que preveia en el seu  punt tercer la publicació d’anuncis en el Butlletí Oficial de les Illes 
Balears, a dos dels diaris de major circulació de l’illa de Mallorca, i a la corresponent adreça 
electrònica del Consell Insular de Mallorca. 

S’aprova per unanimitat. 

DEPARTAMENT DE CULTURA I PATRIMONI 

PUNT 14. PROPOSTA D’ACORD DE DECLARACIÓ DE BÉ D’INTERÈS 
CULTURAL, AMB LA CATEGORIA DE CONJUNT HISTÒRIC, A FAVOR 
DE BINIARAIX, TERME MUNICIPAL DE SÓLLER. 

Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu del Departament de 
Cultura i Patrimoni que diu: 

A la vista que, mitjançant l’acord de data 23 de gener de 2009, la Comissió d’Ordenació del Territori, 
Urbanisme i Patrimoni Històric de Mallorca va acordar la incoació de l’expedient de declaració de Bé 
d’Interès Cultural, amb la categoria de Conjunt Històric, a favor de Biniaraix, terme municipal de 
Sóller. 

A la vista que, mitjançant acord de data 2 de juliol de 2010, la Comissió d’Ordenació del Territori, 
Urbanisme i Patrimoni Històric de Mallorca va acordar informar favorablement aquest expedient i 
elevar-lo al Ple del Consell de Mallorca per a la seva declaració. 

Atès l’informe jurídic, de data 6 de juliol de 2010 de la TAG cap de la secció jurídico administrativa de 
la direcció insular de Patrimoni Històric. 
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Per tot això, i en virtut del que disposa el Títol I de la Llei 12/1998, de 21 de desembre, del Patrimoni 
Històric de les Illes Balears, i d’acord amb les competències atribuïdes per la Llei 6/1994, de 13 de 
desembre,  als Consells Insulars en matèria de Patrimoni Històric, i el Reglament Orgànic del Consell 
de Mallorca, aprovat pel Ple del 8 de març de 2004, aquest Conseller Executiu de Cultura i Patrimoni 
eleva al Ple la següent proposta d’ACORD: 

I. Declarar com a Bé d’Interès Cultural, amb categoria de Conjunt Històric, el llogaret de Biniaraix, del 
terme municipal de Sóller, la descripció i la delimitació del qual figuren a l’informe tècnic conjunt 
emès pel Cap de Secció de Béns Culturals, la Cap de Secció d’Arquitectura i el tècnic de patrimoni 
etnològic de data 12 de desembre de 2008, l’informe de l’arquitecte de 4 de desembre de 2008 i 
l’informe de la tècnic en patrimoni artístic de 4 de desembre de 2008, que com a motivació s’adjunten i 
formen part integrant del present acord. 

II. Els efectes d’aquesta declaració són els dels articles 7 i s que estableix la Llei 12/1998, de 21 de 
desembre, del patrimoni històric de les Illes Balears i la normativa concordant.   

III. Notificar aquesta resolució als interessats, als ajuntaments de Sóller i de Fornalutx i al Govern de 
les Illes Balears. 

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

Annex 1: Informe tècnic conjunt emès pel cap de secció de Béns Culturals, la cap de secció 
d’Arquitectura i el tècnic de patrimoni etnològic de data 12 de desembre de 2008 

El nucli de Biniaraix, agregat al municipi de Sóller, és un dels exemples de nuclis rurals, llogarets, on 
resta patent una harmonia paisatgística i ambiental amb el seu espai físic, amb el seu territori, gràcies a 
la presència d’un reduït nombre de construccions, totes elles destinades a habitatges i espais vinculats 
amb les tasques agrícoles, de tipologies unitàries i construïdes amb els materials disponibles al seu 
entorn.  

L’interès en la preservació d’aquests indrets tan característics va fer que el Pla Territorial de Mallorca, 
aprovat pel Ple del Consell de Mallorca el 13 de desembre de 2004, a la seva disposició addicional 
primera, preveiés la declaració, en virtut de la Llei 12/1998, de 21 de desembre, del patrimoni històric 
de les Illes Balears, d’aquests conjunts urbans amb la màxima protecció que atorga la legislació 
patrimonial, la de Bé d’Interès Cultural, amb categoria de Conjunt Històric. Entre els llogarets que 
assenyala el PTM hi ha el nucli de Biniaraix.  

Per tal d’obtenir una imatge global del nucli, amb l’objectiu d’establir els criteris d’intervenció i definir 
l’entorn de delimitació tant del BIC com de l’entorn de protecció, s’han analitzat des del departament 
de patrimoni històric els diferents factors que configuren el nucli urbà com és la tipologia dels 
habitatges, aspectes visuals, el seu desenvolupament al llarg de la història, la morfologia urbana i el seu 
sistema viari.  

D’aquest anàlisi, realitzat per la tècnica en patrimoni artístic, Francesca Tugores i per la tècnica 
arquitecta Francette Campins Santucci, tal i com consten als informes incorporats a l’expedient, es 
poden extreure els trets principals d’aquest nucli que motiven i justifiquen la protecció d’aquest nucli 
amb la seva declaració com a BIC amb categoria de Conjunt Històric.  

1. MEMORIA HISTÒRICA 

Les primeres ocupacions humanes d’aquest territori es remunten a la prehistòria, tal i com mostra la 
presència de coves d’enterrament pròximes a la contrada. 

Sigui com sigui, l’actual nucli té el seu origen a l’alqueria islàmica anomenada Beniaraix que, desprès 
de la conquesta de 1229 passà a formar part de la porció reial. Ja en època cristiana,al segle XIII, s’han 
documentat unes 20 o 30 cases, nuclearitzades al voltant de l’alqueria, comptant també amb dos cellers, 
una o dues tafones, una era i una plaça i quatre camins que comunicaven amb Sóller i amb les alqueries 
de Binibassí, Fornalutx i Alofre. 

L’augment de població  va fer que al llarg del segle XVI s’arribés a les 55 i la necessitat de bastir d’un 
primer temple, que va ser totalment refet al llarg de la següent centúria. Del segle XVI són els primers 
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exemples documentats de taules pintades, com Can Ribera, que es generalitzaren fins al menys el segle 
XVIII.  

L’agricultura va ser l’activitat econòmica principal des dels seus orígens dedicant-se,  a les terres de la 
plana que envolta el nucli, principalment a horta, vinya i olivera. Al segle XVIII, quan comença 
l’exportació de cítrics i hortalisses a Europa, l’horta va guanyar terreny a la plana, desplaçant l’oliverar 
a la muntanya on encara es manté. 

L’important comerç dels cítrics amb el mercat europeu va suposar una forta immigració al sud de 
França, a la vegada que creixia el nombre d’habitants, arribant-se als 120 habitatges documentats a la 
segona dècada del segle XIX.  

La dependència de les activitats agrícoles i exportadores de cítrics va fer que, amb l’estancament del 
comerç marítim que es va iniciar amb el segle XX, també es produís un progressiu estancament del 
nucli, el que ha permès la conservació d’un espai urbà homogeni, amb poques construccions que 
rompin amb la tipologia tradicional en que s’estructura el conjunt del nucli.  

2. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

El nucli de Biniaraix es troba situat al nord-est de la Vall de Sóller, sobre un turò, que s’estén des de 
l’horta i el límit meridional del terme de Fornalutx fins al pont i el Barranc de Biniaraix.  

El sòl que envolta el nucli de Biniaraix, segons el Pla Territorial de Mallorca, rep la classificació 
d’AAPI (Àrea d’assentament paisatgístic d’interès) en sòl rústic, amb les excepcions de l’àrea de sòl 
que limita amb Fornalutx,  que rep la classificació d’ARIP (Àrea rural d’interès paisatgístic), al igual 
que la part t oriental del terme.  

El nucli urbà de Binaiarix, de petites dimensions, es conforma amb una plaça, la plaça de la Cocepció, i 
els carrers de la Trinitat, Sant Josep, Sant Guillem, Santa Catalina i Sant Salvador. Aquesta trama 
urbana, d’estructura irregular, es caracteritza per la seva adaptació al terreny, amb carrers de poca 
amplada i empinats, la majoria d’ells peatonals i empedrats.  

Aquest entramat urbà ha mantingut inalterable els seus trets principals, amb fortes reminiscències 
d’altres èpoques, sense que s’hagin obert nous eixos, ni s’hagin efectuatoperacions noves 
d’esponjament.  

Per la seva banda, el teixit edilici està caracteritzat per un gran equilibri general gràcies a la presència 
d’una certa uniformitat en quant al tipus d’habitatges, de poques plantes, no trencat per cap edificació 
aliena. Se pot afirmar que el teixit construït presenta una homogeneïtat considerable. 

Aquest teixit edilici està conformat bàsicament per la trama d’edificacions de petit gra destinades a ús 
residencial. Es tracta d’edificacions construïdes adaptant-se al terreny:, amb crujies rectangulars 
estretes i allargades, de dues o tres plantes d’alçada. Els portals són d’arc rodó amb dovelles de marès i 
brancals de pedra viva. La majoria són de pedra vista sense referir, però també n’hi ha que tenen el 
frontis referit. La majoria de cases es troben alineades a carrer. Un aspecte a destacar a aquest nucli, és 
la presència d’algunes volades amb teules pintades, que es poden veure a les cases situades en front de 
l’església de la Concepció i de la plaça. 

Els materials de construcció dels immobles que conformen el teixit residencial són els habituals de 
l’illa i en aquest cas de cert aïllament, degut a la configuració muntanyosa del terreny, resulta 
especialment d’aplicació el concepte de l’ús de les matèries primeres que estaven més a l’abast a la 
zona. Les edificacions presenten una estructura vertical i tancaments de mamposteria ordinària de la 
pedra calissa irregular del lloc. 

L’altra material fonamental, a més de la pròpia terra, utilitzada formant part de murs, paviments, 
revestiments, etc. és la fusta, utilitzada tant a nivell d’estructura horitzontal com de tancaments. 

A Biniaraix, tot i que el seu valor sigui el conjunt, destaquen com a elements singulars una sèrie 
d’immobles,  descrits als informes que consten a l’expedient, per les seves característiques tècniques o 
estilístiques. Entre aquests cal mencionar l’Església de la Immaculada Concepció, casa i antiga tafona 
de can Det, Cas Don, l’habitatge del c/ Trinitat 27 o els rentadors.  

Un dels elements que accentua la singularitat  de Biniaraix és la seva relació integradora amb el 
territori, amb el medi físic, on s’estenen les terres de conreu  i on són destacables les cases de les 
possessions de cas Don, can Gotleu i Can Quart, els grans horts de can Det, cas Fiol, can Gurgai, can 
Pesa, sa Quintana, can Garbull i can Porret  i un conjunt de petites finques que constitueixen l’horta del 
mateix nom.  



 106

Tant al nucli de Biniaraix, com a l’espai del seu entorn hi ha una diversitat d’elements etnològics 
destacables, la majoria vinculats a l’aprofitament de l’aigua, i la seva posterior distribució. Són 
principalment les síquies, els safareigs, i les rentadores (fins a tres). Altres elements molt importants 
són les marjades, tant de reguiu (cítrics) com de secà (oliveres). Destaquen també la parets que 
delimiten els camins o el llit del torrent, així com un camí empedrat com és el camí de l’Horta de 
Biniaraix, dit també la costa de Biniaraix. 

Síquies. Tot l’entorn de Biniaraix està condicionat per la presència de les síquies que distribueixen 
l’aigua de la muntanya. Costers amunt, dins el barranc de Biniaraix, neixen les fonts des Verger, la font 
des patró Lau, i la font Nova. A través d’un complicat entramat de síquies – que es creuen i s’uneixen – 
irriguen tota l’horta de Biniaraix. Les fonts nova i des Verger distribueixen l’aigua dins el terme de 
Fornalutx, és a dir a la part, l’est del llogaret, mentre que un dels ramals de la font des patró Lau 
s’encarrega de l’oest del llogaret. Dins el casc urbà del llogaret hi transiten, enterrades, importants 
ramals de les síquies. 

Són destacables també la proliferació de safareigs per estojar l’aigua de les fonts, que es distribueix a 
través de comunitats de regants. 

Rentadores. Les més destacable són, sens dubte, les de Biniaraix, que ja existien a 1775. Es troben 
situades al límit del casc urbà, i ja dins el municipi de Fornalutx. Actives fins no fa massa anys, 
constitueixen un elegant conjunt on predomina la pedra. L’aigua arriba a unes primeres piques de pedra 
d’on es distribueix al gran safareig de rentar. La coberta és de bigues de fusta i teules, i en destaca una 
gran jàcera de fusta que permet l’obertura de grans finestrals. 

Ja dins l’entorn de protecció hem d’esmentar les rentadores de l’Horta de Biniaraix, de dimensions més 
reduïdes, però també cobertes, i les de les proximitats de sa Quintana, al límit del nucli urbà. Aquestes 
darreres són simplement una pica de pedra sense cobrir. 

Parets de camins i torrent.  Es tracta de parets de pedra, amb coronament d’esquena d’ase o 
semicircular, i majoritàriament obrades en verd. 

Marjades. L’entorn de Biniaraix està constituït principalment per terrenys marjats, amb marges molt 
rudimentaris en pedra en sec. El traçat de les síquies que venen del Barranc marca la cota de pendent 
on les marjedes passen de secà (olivar) a convertir-se en marjades de reguiu poblades de tarongers i 
llimoneres. De fet, el manteniment d’aquests tipus de cultius és vital per a conservació de la qualitat 
paisatgística de l’entorn del llogaret.  

Camins. Cal destacar per damunt de tot el camí de Horta de Biniaraix, de curt traçat, però amb un 
empedrat de gran qualitat. 

3. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

L’estat de conservació de la tipologia urbana és elevat. Tal i com ja s’ha exposat a la memòria 
descriptiva es pot apreciar tant l’entramat urbà com el teixit edilici i el parcel·lari que s’ha anat creant i 
consolidant al llarg dels segles. Això deriva també de la inexistència d’actuacions urbanístiques 
contundents que poguessin haver desfigurat aquest entramat original. 

Del teixit edificat es pot documentar un bon grau de conservació de la tipologia edificatòria per 
excel·lència (gra petit de parcel·lari destinat a residencial, amb immobles amb una crujia, de planta 
baixa, baixa i pis o baixa, pis i porxo).L’evolució constructiva que hi ha hagut ha sigut molt integrada. 

Pel que fa a la trama urbana, com s’ha assenyalat , el nucli presenta pocs carrers,  però els que hi ha, 
mantenen el seu traçat original, estrets, amb forta pendent i que normalment enllacen amb la xarxa de 
camins rurals. L’amplada de la major part d’aquests carrers no permeten el pas d’automòbils, amb la 
qual cosa s’ha mantingut forçadament el seu caràcter peatonal. 

Una de les motivacions per a la conservació descrita, és que no s’hagi vist afectat pel turisme de masses 
com a la majoria dels municipis costaners de l’illa. Per això ha estat preservat de pressions 
urbanitzadores i edificatòries incontrolades, tant pel que fa a la pressió sobre el propi nucli com per 
l'aparició de nous creixements urbans.  

Es poden observar edificacions que,  degut segurament al requeriment dels propietaris per adaptar-les a 
la vida moderna, han estat objecte de transformació, no tant a nivell volumètric com en el tractament de 
les façanes i els espais interiors. 

El nucli presenta encara prou característiques coherents i rellevants, tant a nivell d’entramat urbà com 
edificatori, i amb una gran adaptació al lloc i amb un paisatge que defineix completament el casc urbà. 
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4. DESCRIPCIÓ I JUSTIFICACIÓ DE LA DELIMITACIÓ DEL BÉ I DE L’ENTORN DE 
PROTECCIÓ 

a) Descripció i justificació de la delimitació del Conjunt Històric: 

La delimitació del conjunt històric s’ha realitzat fent l’estudi dels aspectes físics, morfològics, estètics, 
tipològics, constructius, històrics, etc. de l'indret. Aquesta delimitació incorpora tot el nucli urbà, tal i 
com es mostra a l’annex gràfic de delimitació del conjunt històric. 

S'ha inclòs dins la delimitació de conjunt tot el nucli urbà degut a que no ha estat objecte de cap 
creixement urbanístic distorsionador en les darreres dècades. Tampoc ha estat objecte de cap 
intervenció important de reforma interior a nivell urbanístic. Per això, la situació que actualment ens 
trobam és una situació que podem considerar com a ja consolidada històricament i per això tot el nucli 
urbà s'ha considerat que hauria de gaudir de la condició de conjunt històric. 

La zona inclosa dins la delimitació del conjunt històric abarca una superfície aproximada de 1,5 ha. 

b) Descripció i justificació de la delimitació de l’entorn de protecció del CH: 

Per a aquesta delimitació, i tot recordant els preceptes que amb ella es pretenen salvaguardar, s’han 
tengut en compte la combinació d’una sèrie de criteris, aplicats de forma combinada: 

Vinculació amb el propi bé i protecció física del mateix: El primer al que ha de respondre l’entorn de 
protecció d’un bé és a les característiques del propi bé, per això, cada entorn serà diferent i fet a mida ja 
que dependrà en primer lloc de les específiques característiques del bé en qüestió. En general, tota la 
zona immediata del conjunt es pot definir com a directament relacionada amb el mateix. Pel que 
respecta a la protecció, aquesta faria referència en primer terme a agressions directes com contaminació 
visual, acústica o en general ambiental del bé. 

Estructura orgànica del territori i relació del bé amb aquest territori: S’ha de valorar si el propi bé està 
emmarcat en el que es podria considerar una “unitat paisatgística”. D’aquest criteri en derivaria la 
consideració de la integració del bé en el paisatge. La singular característica d’aquest conjunt històric 
és que no limita amb zones urbanes sinó que, per l’escàs desenvolupament del nucli, en la majoria del 
seu perímetre limita directament amb el sòl rústic. Cal destacar, en aquest cas, que el nucli de Biniaraix 
gaudeix d'unes immediacions que en general es poden considerar bastant ben conservades 
paisatgísticament, on no s'observa cap actuació que resulti especialment distorsinadora. 

Un criteri que aniria molt relacionat amb l’anterior és el de les necessitats de visualització i significació 
del conjunt històric. Es pot establir la següent classificació de les visuals: 

Visuals del conjunt històric: de tal manera que es pugi entendre el mateix, o alguna de les seves 
característiques més rellevants. En el cas d’aquest conjunt històric, i per la configuració topogràfica de 
la zona, es té una visió de tot el conjunt històric des de la carretera que condueix a Fornalutx, des d’on 
es té una panoràmica completa del conjunt, la qual es va transformant en perspectives parcials a mida 
que ens acostem al nucli urbà. Per la seva banda , l’accés des de Sóller, presenta unes visuals menys 
obertes, no obrint-se cap perspectiva fins que no s’arriba al propi nucli.  Altres perspectives del 
conjunt, ja més llunyanes, s’aconseguirien des d’alguna de les possessions del terme o des de les cotes 
altes de les muntanyes que l’envolten.  

Visuals i perspectives estètiques consolidades històricament i/o col·lectivament: es tracta d’aquelles 
visuals que ja s’han integrat a la idiosincràsia del lloc. Entre aquestes, i d’acord amb la forma 
d’estructuració del nucli des de l’origen i que ha perviscut fins als nostres dies estan les que s’obtenen 
des dels camins d’accés que, tal i com ja s’ha comentat, se caracteritzen per ser una visió des de la 
carretera de Fornalutx, la qual, a mida que es va apropant, va sectoritzant les visuals.  Aquestes visuals, 
remarquen l’alt nivell d’integració del nucli urbà en el paisatge. També resulten significatives les 
visuals més pròximes, però que ja són interiors i per tant quedarien protegides per la pròpia delimitació 
del conjunt o del seu entorn més pròxim. 

Visuals des del conjunt històric: les més significatives precisament són les que abasten tota l’espai de 
l’horta que envolta el nucli. Aquest tipus de visuals però, s'han hagut de corregir pel criteri de 
proximitat i cap a la muntanya que més endavant es citarà per tal de no estendre excessivament 
l'entorn. 

Evolució històrica de l’entorn de protecció: Cal conèixer no tan sols l’evolució històrica del propi bé 
sinó també del que l’envolta. Veure si aquest manté característiques que resultessin definitòries en els 
moments que principalment marcaren el bé. En aquest cas, i més enllà del paisatge en general, totes les 
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zones del voltant estan marcades per les terres de conreu i olivar,  les quals han contribuït a configurar 
no tan sols la imatge sinó l’economia i per tant també la configuració social i en darrer extrem física de 
la zona i per tant també del conjunt. 

Estat de conservació: Cal determinar d’aquest entorn, mantengui o no característiques originals o 
primigènies, quin grau de conservació presenta, i si a més, el grau de conservació d’aquest entorn pot 
afectar d’alguna manera el propi bé. En general, l'estat de conservació de l'entorn de protecció és 
bastant correcta i a nivell paisatgístic, ens trobem en un entorn d'elevades qualitats ambientals. 

Criteri de proximitat: Aquest criteri s’ha utilitzat per tal d’equilibrar els més amunt assenyalats. Veient 
la protecció ja existent degut a legislació urbanística i de protecció del medi ambient, s’aplica el criteri 
de proximitat per tal de compensar els criteris anteriors i de no delimitar un entorn excessivament 
ampli ja que, tot i que pugui semblar paradoxal, això podria arribar a anar en contra de la protecció del 
propi bé. 

Tenint en compte totes les consideracions citades, se proposa la delimitació de l’entorn de protecció del 
conjunt històric que figura com a annex i que abarca una superfície aproximada d’unes 11,02 ha. 

5. PRINCIPALS DIRECTRIUS D’INTERVENCIÓ I MESURES DE PROTECCIÓ PER AL 
CONJUNT HISTÒRIC I EL SEU ENTORN DE PROTECCCIÓ 

Conjunt històric 

Establir les directrius d’intervenció i mesures de protecció d’un conjunt històric i del seu entorn de 
protecció resulta complex. Hi ha però una sèrie de directrius bàsiques, encaminades a protegir aquelles 
característiques i valors que han estat exposats a la memòria que figura en aquest informe i que són les 
principals que en motiven la seva declaració. 

Un dels preceptes bàsics i evidents és que s’han de conservar les característiques tipològiques del bé, 
tant en els aspectes urbanístics com arquitectònics i ambientals. (art. 41.2.a: es mantindrà l’estructura 
urbana i arquitectònica del conjunt i les característiques generals de l’ambient i de la silueta 
paisatgística....). 

Aquesta conservació tipològica hauria d’arribar també a la conservació a nivell de tipologia estructural 
de les edificacions, tècniques i materials de construcció tradicionals. En aquest sentit, s’haurà 
d’entendre com a norma general que els immobles tenguin l’alçada que presenten a l’actualitat, tret de 
les excepcions ja existents. 

S’haurà de preservar la forma singular d’implantar les edificacions en els solars i permetre la 
pervivència dels espais de transició entre la via pública i les zones privades, les carreres o clastres 
obertes. 

S’ha de procurar corregir aquells elements que resultin dissonants amb l’entorn. 

També són importants els aspectes de contemplació d’aquest conjunt, en aquest sentit l’art. 41.2.b i c 
assenyala que es prohibirà la col·locació d’elements i instal·lacions que impliquin una ruptura de 
l’estructura o la composició de la façana, o que impliquin perjudici per a la contemplació i el gaudi 
ambiental de l’entorn, així com la col·locació d’anuncis i rètols publicitaris que atemptin contra els 
valors estètics. En aquest cas s’hauran de preservar també les possibilitats de contemplació des del 
conjunt cap a l’entorn rural que l’envolta. 

Entorn de protecció 

Les motivacions assenyalades a l’apartat de justificació de delimitació d’aquest entorn comencen a 
indicar cap on han d’estar dirigides les mesures encaminades a la seva protecció. En primer lloc creim 
que una de les funcions fonamentals d’aquest entorn de protecció és la preservació del paisatge més 
pròxim que fa d’envolvent del conjunt històric. Ja que el paisatge fa de suport i caracteritza tan 
singularment aquest conjunt, la seva preservació des d’un punt de vista integral potser sigui la millor 
preservació per al conjunt, després de la preservació d’ell mateix. Aquesta preservació integral hauria 
de comprendre no tan sols la preservació de les visuals, sinó que hauria de procurar que continués la 
relació harmònica establerta i mantinguda durant segles entre la zona urbana i la zona natural, el 
conjunt històric i l’espai en la que se situa. 

En aquest cas concret, el nucli de Biniaraix està envoltat de terrenys que presenten en general un bon 
grau de conservació, sobre tot la part més pròxima al nucli, havent-se concentrat les noves edificacions 
a la part de l’horta.  
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La llei 12/98 tracta el tema dels criteris d’intervenció en els entorns de protecció dels béns d’interès 
cultural en el seu art. 41.3, assenyalant que el volum, la tipologia, la morfologia i el cromatisme de les 
intervencions en els entorns de protecció d’aquests béns no podran alterar el caràcter arquitectònic i 
paisatgístic de l’àrea ni pertorbar la visualització del bé. Així mateix, es prohibirà qualsevol moviment 
de terres que comporti una alteració greu de la geomorfologia i la topografia del territori i qualsevol 
abocament d’escombraries, runes o deixalles. 

Les directrius de d’intervenció del patrimoni etnològic van encaminades a la conservació i recuperació 
d’aquests elements dispersos. És especialment necessari l’aixecament dels marges esbaldregats, així 
com garantir una correcta intervenció als elements etnològics de les possessions (tafones i aljubs). Les 
fonts, els torrents i les canalitzacions únicament necessiten actuacions de neteja, encara que són molts 
els trams de síquies que han estat substituïdes per canonades i/cobertes de formigó. 

Com ja s’ha assenyalat, l’aprofitament agrícola de les terres que envolten el nucli ha estat la motivació 
principal, tant pel seu origen com pel seu desenvolupament, sobretot amb la incorporació del cultiu de 
cítrics que actualment continua. S’haurà de mantenir i garantir la supervivència dels usos agrícoles 
actuals, amb especial cura en al manteniment dels cultius tradicionals que han caracteritzant el paisatge 
de l’horta. 

Planejament urbanístic municipal 

La legislació vigent assenyala uns preceptes concrets en relació al planejament urbanístic per a la 
preservació dels conjunts històrics:  

- En l’art. 36, després de recordar que la declaració d’un immoble com a BIC vincularà els plans i 
normes urbanístiques que l’afectin, assenyala que en el cas d’un conjunt històric, entre d’altres, serà 
necessari elaborar, per part de l’ajuntament, “un pla especial de protecció o un instrument urbanístic de 
protecció, o adequar-ne un de vigent”, que compleixi les exigències de la llei.  

- En l’art. 37 assenyala que mentre no s’hagi aprovat definitivament aquesta normativa urbanística de 
protecció, “per a la concessió de llicències o l’execució de les atorgades abans d’iniciar-se l’expedient 
de declaració, serà necessària l’autorització de la Comissió Insular del Patrimoni Històric, i en tot cas, 
no es permetran alineacions noves, alteracions de l’edificabilitat, parcel.lacions ni agregacions”. Una 
vegada aprovada definitivament aquesta normativa, els ajuntaments seran competents per autoritzar 
directament les obres que desenvolupin el planejament aprovat (excepte quan es tracti de monuments, 
zona arqueològica o zona paleontològica) i hauran de comunicar a la Comissió, en el termini màxim de 
10 dies, les autoritzacions i llicències concedides. 

- En l’art 39 fa referència als plans urbanístics dels conjunts històrics, assenyalant quins són els 
preceptes bàsics a incorporar: 

-Catalogació, tant si són immobles edificats com espais lliures interiors o exteriors, dels elements que 
formen part del conjunt, les estructures significatives i els  components naturals de cada element i el 
seu entorn, dispensant una protecció integral als immobles declarats BIC i per a la resta un règim 
adequat i especial de protecció per a cada cas. 

-Les remodelacions urbanes només es permetran excepcionalment quan impliquin una millora de 
l’entorn territorial o urbà i contribueixin a la conservació general del conjunt. 

-S’haurà de mantenir l’estructura urbana i arquitectònica, com també les característiques generals de 
l’ambient. Les substitucions d’immobles seran excepcionals i només si han de contribuir a la 
conservació general del conjunt. Es mantindran les alineacions urbanes existents. 

Demés articles 

A part dels citats, hi ha a més tota una sèrie d’articles de la llei 12/98, del patrimoni històric de les Illes 
Balears, que també són d’aplicació: article 2 (col·laboració entre les administracions públiques), 3 
(col·laboració del particulars), 22 (protecció generals dels béns del patrimoni històric), 23 (protecció de 
béns immobles), 24 (suspensió d’obres), 26 (deure de conservació de béns culturals i catalogats), 27 
(incompliment dels deures de conservació), 28 (reparació de danys), 29 (informes i autoritzacions), 36 
(planejament urbanístic), 37 (autorització d’obres), 38 (instruments d’ordenació urbanística i mesures 
de protecció), 39 (plans urbanístics de conjunts històrics), 40 (llicències), 41 (criteris d’intervenció), i 
tot allò resulti d’aplicació del títol III (patrimoni arqueològic i paleontològic). 

6. ALTRES FIGURES DE PROTECCIÓ ACTUALMENT EXISTENTS 
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El nucli de Biniaraix se situa dins la zona declarada Paratge Pintoresc pel Decret 984/1972, de 24 de 
març (BOE 94, 19/4/1972), que mitjançant la disposició addicional primera de la Llei 16/85, del 
patrimoni històric espanyol, posteriorment la disposició addicional primera de la Llei 12/98, del 
patrimoni històric de les Illes Balears, va passar a ésser considerada Bé d’Interès Cultural. 

El camí de Biniaraix va ser declarat com a BIC, amb categoria de monument, per acord 15 de desembre 
de 1994 (BOCAIB 159, 29 de desembre de 1994). 

A l’àrea proposada per a la declaració com a Conjunt Històric i a l’entorn de protecció, el catàleg 
municipal de Sóller, aprovat definitivament el 27 de març de 1998 inclou una fitxa per a tot el nucli i 
fitxes individualitzades d’alguns dels immobles i elements vegetals de Biniaraix:  

Font de la Plaça de la Concepció; Sínia de ses portes vermelles; Església parroquial de Biniaraix ; Can 
Ribera ; Cas Don. Els elements vegetals al catàleg són: platan (Platanus Occidentalis) de la Plaça de la 
Concepció ; arbre de pisos (Araucaria Australiana), l’Horta ; palmera, l’Horta ;  arbre de pisos de Can 
Cuart ; jardí.de Travessia de Sant Josep ; conjunt de lledoners del  Carrer San Guillem ; xipresos del 
carrer Trinitat. 

7. CONCLUSIONS 

A l’hora de concloure sobre els aspectes que fan de Biniaraix un dels nuclis amb valors històrics i 
paisatgístics més destacats de l’illa, i per tant mereixedors d’una especial protecció, caldria remarcar 
els següents: 

La seva implantació a un emplaçament de gran atractiu, amb importants valors paisatgístics, s’ha fet 
d’una manera integradora, sense grans estridències. 

Les transformacions que han anat configurant l’actual nucli de Biniaraix no han comportat cap ruptura 
amb l’adaptació del seu traçat urbà a les característiques topogràfiques, presentant una trama urbana 
orgànica, integrada al seu entorn. 

A la vegada que s’ha mantingut l’estructura urbana, Biniaraix continua formant un conjunt edilici 
coherent amb mostres d’una arquitectura adaptada al territori, constituint un important exemple de 
l’arquitectura de la zona, on se combinen valors arquitectònics i paisatgístics. Biniaraix és un exemple 
resultant d’una ocupació del territori mesurada i reposada al llarg del temps, responent a la coherència i 
racionalitat de les necessitats constructives en relació als mitjans que es disposava en el seu moment i 
d’una cultura sobre “la construcció del lloc”. En aquest cas, són presents els valors del nucli que ha 
sabut resoldre adequadament el diàleg entre el lloc on s’ubica, pel que fa als seus valors de territori i 
paisatge, i l’assentament del conjunt edificat. 

Així doncs, semblaria adient proposar la incoació d’expedient de declaració del Conjunt Històric de 
Biniaraix (Sóller i Fornalutx) amb la delimitació del conjunt i de l’entorn de protecció que figuren a la 
documentació gràfica que s’adjunta. 

Annex 2: Informe tècnic de l’arquitecte de data 4 de desembre de 2008 

1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA. El patrimoni arquitectònic de Biniaraix 

Biniaraix és un llogaret agregat al municipi de Sóller. Té una població aproximada de 120 habitants. 
Està situat al Sud-est de la Vall, s’estén des de l’horta i el límit meridional del terme de Fornalutx, fins 
al pont i el barranc de Biniaraix. El nucli edificat es localitza a l’entrada del barranc. Ocupa una 
superfície de 25.000 m2, i està emplaçat en un pendent suau, a 80 m sobre el nivell de la mar, des d’on 
es domina gairebé tota la vall de Sóller.  

Corona un turó situat aproximadament a dos quilòmetres al sud-est de la ciutat de Sóller, visible des de 
lluny gràcies al campanar blanc de l’església.  

El llogaret de Biniaraix ocupa un lloc privilegiat a mitja alçada de la vall, al peu de l’impressionant 
camí del Barranc que condueix al puig de l’Ofre i voltat d’horts de tarongers, llimoneres i arbres 
fruiters. 

Biniaraix és un del indrets més agradables de la comarca de Sóller. Disposa d’una vista excel·lent sobre 
la vall i manté el caràcter i l’estructura d’un poble de la Serra. El nucli està format per la plaça de la 
Concepció i els carrers de la Trinitat, Sant Josep, Sant Guillem, Santa Catalina i Sant Salvador, alguns 
empedrats i esglaonats que s’adapten a la topografia del terreny on s’ubica i que presenten habitatges 
construïts sobre la roca, alguns amb teules pintades a les volades de les teulades. Destaca la presència 
de fanals, cossiols i la pedra com element estructural i també decoratiu. La plaça de la Concepció, 
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petita i acollidora, és el centre del llogaret. A més, Biniaraix compta amb moltes raconades d’ambient 
bucòlic amb façanes encaixades les unes en les altres, patis plens de cossiols i plantes verdes, 
escalonades de pedra... 

La trama urbana, es caracteritza pels seus carrers  de poca amplada i empinats, la majoria d’ells 
peatonals, i empedrats, conformant una estructura irregular i adaptada a la topografia.  

Les cases estan encastellades sobre les roques, fanals i cossiols i la pedra com a element decoratiu. No 
s’observa en aquest entramat urbà, ni l’obertura de nous eixos, ni la presència d’operacions noves 
d’esponjament. Es tracta d’un estructura urbana que s’ha mantingut fins als nostres dies amb fortes 
reminiscències d’altres èpoques. 

En general, la trama urbana de Biniaraix és la pròpia dels llogarets de la Serra. 

El teixit edilici està caracteritzat per un gran equilibri general gràcies a la presència d’una certa 
uniformitat en quant al tipus d’habitatges, de poques plantes, no trencat ni tant sols puntualment per 
cap edificació aliena. Se pot afirmar que el teixit construït presenta una homogeneïtat considerable. 

Aquest teixit edilici està conformat bàsicament per la trama d’edificacions de petit gra destinades a ús 
residencial. Es tracta d’edificacions construïdes adaptant-se al terreny: crujies rectangulars estretes i 
allargades, secció escalonada; façanes que cerquen la bona orientació amb finestres de diferent tamany 
depenent de l’estretor dels carrers. Les façanes normalment van referides de pedra a la cara, les 
obertures presenten preponderància del massís sobre el buit; el portals d’entrada solen ser rodons amb 
carcanyols, normalment amb brancalades de pedra i dovellam de menys qualitat.  

La plaça de la Concepció és el nucli del llogaret. És una plaça petita i acollidora siutada al front de 
l’escalinata que puja a l’església. A la plaça de la Concepció també hi ha una taverna, i a l’estiu els 
veïnats de Biniaraix n’aprofiten la terrassa per prendre la fresca. La plaça també és l’escenari de les 
festes de la mare de Déu d’agost. 

L’església de la Immaculada Concepció.  

L’església es troba al número 3 de la plaça de la Concepció del llogaret de Biniaraix, al final d’un 
carreró esglaonat.  

L’inici de la seva construcció  data de 1587 i es va fer per atendre les necessitats espirituals del llogaret 
de Biniaraix.  L’any 1625 es trobava ja coberta la meitat del temple i es construïa un nou retaule. 
Sembla que el 1634 les obres estaven ja acabades. Posteriorment s’hi feren importants millores, com 
una nova campana i els relleus de Sant Antoni Abat i una creu. 

S’accedeix a l’església a través d’una escalonada al final de la qual hi ha la porta, d’arc de mig punt 
amb dovelles de pedra. A l’esquerra del portal hi ha l’escala que condueix al campanar, el qual té una 
alçada de 19 m i està culminat per una piràmide quadrangular coberta amb rajoles de ceràmica blanca. 
També s’hi pot veure un antic rellotge de sol.  

L’església és de planta rectangular, coberta amb volta de canó i dividida en quatre trams més el que 
correspon al presbiteri, el qual és més petit. Totes les capelles laterals són de volta d’aresta. Al mur de 
la dreta es feren uns confessionaris sota la direcció d’Alomar. L’altar d’aquesta capella es va restaurar 
amb motiu de les obres dirigides per l’arquitecte Antoni Alomar al principi  dels anys seixanta. A 
l’estrep de l’absis de la part de l’Evangeli es troba la pintura que representa Sant Antoni Abat. La 
propera capella és la del baptisme, d’on s’ha de destacar la pica baptismal de pedra. L’església, ha estat 
remodelada en diverses ocasions. 

- C/ Sant Guillem 1,  L’edifici de l’antiga escola, conegut popularment com el Casal o s’Escola, és el 
centre cívico-cultural. S’hi celebren tot tipus d’actes i és la seu de l’associació de veïns. Una làpida 
recorda al mestre Miquel Bisbal 

- C/ Sant Guillem 2, Veïnat de l’església hi ha la casa i l’antiga tafona de can Det. La part que 
correspon a la tafona només manté el mur exterior, ja que l’interior, que anenaçava ruïna, avui en dia és 
un jardí. És una bella portalada d’arc rodó requadrat, de pedra de Muleta i dovelles llargues i molt 
estretes, porta de morera i claus de ferro dolç 

Com a molts de llogarets, Biniaraix també té mostres d’arquitectura més benestant: 

-C/ Sant Josep 10, Cas Don Data del segle XVII i sobre la porta del qual hi ha l’escut dels barons de 
Pinopar. 
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La planta de l’edifici és de forma bàsicament quadrangular amb una gran clastra al bell mig, i té, a més 
unes dependències annexes que l’envolten. 

L’edifici consta de planta baixa, altell i dues plantes pis. La zona corresponent a la Tafona de la finca 
ocupa tota l’altura de l’edificació. La façana és tota de pedra, i té  les juntes arrebossades i incrustades 
de pedretes. Cal fixar-se en les finestres massisses i, sobretot, els empitadors bocellats. Després del 
portal principal s’inicia un gran pati empedrat al voltant del qual es distribueixen les dependències de la 
casa. A la façana lateral, sota una porsadeta volada, hi havia el forat per on es descarregaven les olives 
per ser moltes a la tafona. 

-C/ Trinitat 32,  Can Rei  Casa amb volada decorada 

-C/ Trinitat 27, Can Ribera és la casa més antiga de Biniaraix, antiga casa dels senyors de Can Zayas. 
Té les teules pintades i part de l’actual plaça de la Concepció ocupa uns terrenys cedits dels antics 
jardins de la casa. El més destacable és la portalada d’arc rodó i els carreus que conecten 
estructuralment amb la finestra superior dintellada. El parament és de pedra, amb les juntes 
arrebossades i incrustacions de pedretesA jutjar per la inscripció de la volada, l’edifici actual va esser 
construït l’any 1580. Amb un estat de conservació regular, la construcció mostra una volada constituïda 
per tres filades de teules de barba, totes decorades, i una altra de teules regadores sense decorar. És ben 
interessant d’observar la variada decoració que presenta motius vegetals, geomètrics, antropomòrfics, 
astrals i relitiosos, a més de la representació d’algunes eines de treball, tots ells impresos en blanc i 
vermell. 

-C/ Sant Guillem  9, Ca ses Monges, l’edifici fou convent i escola de pàrvuls i de nines, regentat per 
les germanes de la Caritat. 

-C/ Sant Guillem  7, Ca s’Angel, on una finestreta mig partida d’arcs apuntats ens indica el lloc on 
estava la capella del convent 

-C/ Sant Guillem  12, Can Beia, amb un paredat rústic i una portalada de mig punt ben remarcable. 

Els materials de construcció dels immobles que conformen el teixit residencial són els habituals de 
l’illa i, en aquest cas de cert aïllament degut a la configuració muntanyosa del terreny, resulta 
especialment d’aplicació el concepte de l’ús de les matèries primeres que estaven més a l’abast a la 
zona. Les edificacions presenten una estructura vertical i tancaments de mamposteria ordinària de la 
pedra calissa irregular del lloc. Es conserven els carrers empedrats i moltes de cases encara tenen teules 
pintades a les volades. 

L’altra material fonamental, a més de la pròpia terra, utilitzada formant part de murs, paviments, 
revestiments, etc. és la fusta, utilitzada tant a nivell d’estructura horitzontal com de tancaments. 

Aquestes cases consten de dues o tres plantes d’alçada. Els portals són d’arc rodó amb dovelles de 
marès i brancals de pedra viva. La majoria són de pedra vista sense referir, però també n’hi ha que 
tenen el frontis referit. La majoria de cases es troben alineades a carrer. Com a detall podríem citar les 
teules pintades, que es poden veure a les cases situades en front de l’esglèsia de la Concepció i de la 
plaça. 

Cal esmentar les rentadores de Biniaraix, ben devora d’aquí on estam, són una joia patrimonial que 
mereixen ser visitades i, a més, estan molt ben cuidades. 

El teixit rural. Es pot observar una forta vinculació del nucli urbà amb el territori i els condicionaments 
de la marcada topografia. Prova d’això, és que si anam en direcció al carrer de Santa Catalina i giram a 
la dreta hi ha un caminet anomenat sa Costa que porta a l’Horta de Biniaraix. 

És un lloc ple de tarongers i que antigament, quan l’agricultura era més decisiva per a l’economia 
sollerica, era un indret ple de vida. 

Des de l’Horta de Biniaraix es veu el llogaret dins un marc incomparable, amb l’Ofre i es Cornadors de 
rerefons. Sens dubte la casa més important que hi ha en aquesta reconada és can Lau, edifici que 
sobresurt i que es veu sense cap mena de dificultat des de sa Costa de Biniaraix. 

També cal ressaltar, per la seva imponent presència, la casa de possessió de Can Ribera, casa senyorial 
propietat dels marquesos de Zayas. 

Els voltants rurals immediats es conserven quasi intactes i representa les terres de conreu dels seus 
habitants. Aquesta estreta relació entre el medi rural i el petit nucli, on les cases s’obrin al paisatge, li 
donen el seu significat de llogaret. Són destacables les cases de les possessions de cas Don, can Gotleu 



 113

i Can Quart, els grans horts de can Det, cas Fiol, can Gurgai, can Pesa, sa Quintana, can Garbull i can 
Porret  i un conjunt de petites finques que constitueixen l’horta del mateix nom.  

2. ESTAT DE CONSERVACIÓ 

L’estat de conservació de la tipologia urbana és molt bo. Es manté l’entramat urbà i el teixit edilici així 
com el parcel.lari que s’ha anat creant des de l’origen del poble. A tot això hi ajuda el fet que no hi ha 
hagut al llarg del temps cap intervenció urbanística que hagués desfigurat l’entramat primitiu del 
llogaret. 

Hi ha molt pocs carrers, però els que hi ha, mantenen el seu traçat original: carrers estrets amb forta 
pendent i que normalment enllacen amb la xarxa de camins rurals. Alguns d’aquests carrers no 
permeten el pas d’automòbils, amb la qual cosa s’ha mantigut forçadament el seu caràcter peatonal. 

 Del teixit edificat, s’ha conservat un important grau de conservació de la tipologia edificatòria típica 
d’aquests petits llogarets (gra petit de parcel.lari destinat a residencial, amb immobles amb una crujia o 
com a màxim dues, escalonats en secció, de planta baixa i pis normalment). 

El motiu més clar del perquè de la bona conservació descrita anteriorment, i que fins i tot en 
l’actualitat, el llogaret de Biniaraix no s’hagi vist afectat pel turisme de masses és la seva situació, mal 
comunicada i allunyada de la costa. Per aquests motius ha estat preservat de pressions urbanitzadores i 
edificatòries incontrolades, tant pel que fa a la pressió sobre el propi nucli com per l’aparició de nous 
creixements urbans. 

Per tant, el nucli presenta encara característiques coherents i rellevants, tant a nivell d’entramat urbà 
com edificatori (teixit residencial i edificis singulars), amb una gran adaptació al lloc i amb un paisatge 
que defineix completament el nucli urbà. 

A l’actualitat, la majoria de les cases del nucli són segones residències i principalment en mans de 
propietaris estrangers: hi han viscut els pintors Francisco Bernareggi, González Calderón i Josep 
Castellanas Garrich. Hi tenen casa el premi nobel de medicini Jean Dausset, i el pintor Juli Ramis. 

3. NORMATIVA URBANÍSTICA.  

Segons el Pla Territorial de Mallorca, el sòl que envolta el nucli urbà de Biniaraix està declarat com a 
AAPI (Àrea d’assentament paisatgístic d’interès) en Sòl Rústic, si bé, aquesta classificació canvia just 
en el límit del T.M. de Fornalutx on es converteix en ARIP (Àrea rural d’interès paisatgístic), aquest 
canvi és fa més important en el punt més oriental del nucli urbà de Biniaraix on entra ja dins el terme 
de Fornalutx, i on la classificació és la d’ARIP, i està situada, per tant, en sol rústic protegit. S’observa 
doncs, que pràcticament la totalitat del nucli urbà de Biniaraix, està envoltat per sòl AAPI. 

Segons el Pla General d’Ordenació Urbana de Sóller, califica la zona com a NV1, la qual ordena el 
Nucli Vell de la població de Biniaraix. En aquesta zona NV1 es defineix estrictament la tipologia de 
construcció, substitució o ampliació d’edificis. El Pla General es proposa conservar i rehabilitar tot el 
sector, regulant les obres de nova edificació, així con les de millora o conservació, restauració, 
consolidació, rehabilitació, reestructuració, reconstrucció, ampliació i demolició de l’edificació 
existent. 

En els edificis de Biniaraix que tenen dibuixada la façana i identificada la tipologia rellevant en els 
Gràfics d’Ordenació del PGOU, es permeten obres de conservació, restauració, consolidació, 
rehabilitació i reconstrucció, i en algun cas l’ampliació, però no la reestructuració o la demolició. A 
més, podran ser ampliats fins a l’alçada de 10 m. Seguint la tipologia de substitució: TE. 

Per tots els edificis, elements i àmbits catalogats, que estan en àmbit NV1 prevaldran les 
determinacions establertes en el Catàleg per damunt de les fixades genèricament per la zona. Els 
projectes de construcció de l’àmbit de Biniaraix, en tant que no siguin aprovats els “Criterios rectores e 
instrucciones para la defensa de los conjuntos histórico artísticos de la isla de Mallorca”, a més de 
subjectar-se a les Normes d’aquest article, hauran de ser informats favorablement per la Comissió de 
Patrimoni Històric Artístic del Consell Insular de Mallorca. 

Aprofitament urbanístic: 

La densitat màxima neta és d’una vivenda per cada 120 m2 construïts sense cotxera i 150 m2 amb 
cotxera. 

La parcel.la mínima és de 100 m2, la façana mínima de 6 m i la façana màxima de 12 m. 



 114

La coberta dels edificis serà inclinada amb un o dos aiguavessos, amb teula àrab tradicional de test.  La 
màxima amplada dels forats en planta pis és de 1,20 m. La composició dels forats serà en vertical, de 
manera que la proporció d’alçada i amplada estigui entre 1 a 1 i 2. 

L’ús principal és el de vivenda unifamiliar. 

Les tècniques constructives seran les següents:  

-Paredat antic o opus incertum amb pedres irregulars i petites i juntes amples plenes de morter 

-Mur aterracat amb morter de calç de llenya i tenyit de color entonat amb l’ocre característic de Sóller. 

Així docns, semblaria adient proposar la incoació d’expedient de declaració del Conjunt Històric de 
Biniaraix (Sóller) amb la delimitació del conjunt i de l’entorn de protecció que figuren a la 
documentaió gràfica que s’adjunta. 

Annex 3: Informe de la tècnic en patrimoni artístic de data 4 de desembre de 2008 

INTRODUCCIÓ 

Els llogarets sorgeixen com a petits nuclis rurals al voltant d’una gran possessió d’explotació agrícola i 
ramadera i en alguns casos d’una alqueria islàmica. La seva trama urbana es caracteritza per la 
presència d’un reduït nombre de construccions, destinades a habitatge i a tasques agrícoles, amb 
escasses variants estructurals, sobresortint com a edificis singulars la possessió que els originà, i de 
vegades, alguna construcció eclesiàstica de petites dimensions, que els cohesiona com a unitat urbana. 

Es tracta de nuclis urbans amb uns trets diferenciadors, normalment fruit d’un creixement orgànic i de 
tipologies unitàries, utilitzant els materials disponibles a l’entorn. Aquests nuclis articulen una activitat 
econòmica, normalment agrícola o ramadera, que ha configurat la relació de la comunitat amb el medi 
al llarg dels segles. La conversió de cases de possessió d’un sol propietari en nuclis urbans parcel·lats 
pot respondre a diferents fenòmens i haver succeït a diferents cronologies. En realitat, molts dels pobles 
de Mallorca van tenir un origen semblant i es van anar desenvolupant i ampliant, quedant els llogarets 
com al testimoni d’un sistema de distribució de població del passat que no va evolucionar en la 
formació de grans nuclis urbans, preservant uns valors que no es troben en altres indrets.  

Amb el desenvolupament del sector terciari i el progressiu abandonament de les activitats tradicionals, 
aquests nuclis i el seu entorn s’han mantingut al marge del desenvolupament territorial, conservant 
força inalterats els seus valors etnològics, històrics i paisatgístics, esdevenint conjunts d’un alt valor 
integral. A finals del segle XX, amb la revalorització de la vida rural, han estat novament ocupats i 
valorats, iniciant-se en alguns casos la restauració dels seus immobles, i en d’altres, projectes 
d’ampliació i creixement que sovint no afavoreixen la conservació dels seus valors patrimonials. 

La necessitat de garantir la pervivència d’aquests indrets tan característics va fer que, el Pla Territorial 
de Mallorca, aprovat pel Ple del Consell de Mallorca el 13 de desembre de 2004, a la seva disposició 
addicional primera, en preveiés la declaració com a conjunts històrics, assenyalant-se entre ells el nucli 
de Biniaraix.  

MEMÒRIA HISTÒRICA 

La historiografia sobre l’actual nucli de Biniaraix no és abundant i ofereix poques referències 
documentals, sovint lligades a la història de Sóller. Es coneixen diverses coves prehistòriques 
d’enterrament als voltants del nucli: cova de s’Alova, cova de ses Alfàbies, den Pep Rave, de Ses 
Voltes, coval de Baix Sa Penya, Can Siller, Ses Solanes, etc. Durant la dominació islàmica, fou una 
alqueria del districte de Shulyâr, anomenada Beniaraix, topònim pres de l’antic Hirian li Abin-Aratx. 

Després de la conquesta catalana de 1229, l’alqueria de Biniaraix formà part de la porció reial, cedida a 
Bernat Soler de Barcelona amb obligació de prestar-li delme i una cavalleria. A mitjan segle XIII, 
Biniaraix tenia entre 20 i 30 cases nuclearitzades al voltant de l’alqueria, la plaça, l’era, dos cellers i 
una o dues tafones, i disposava de quatre camins que el comunicaven amb la vila de Sóller i amb les 
alqueries de Binibassí, Fornalutx i Alofre. El 1371 era baronia, i les seves collites eren d’oli, vi i gra. 
Tenia una era comuna, on avui es situa la plaça, així com dipòsit d’aigua comú i abeurador. 

L’any 1587 els veïns demanen la construcció d’un temple per facilitar el culte als veïns, i arrepleguen 
diners per edificar-lo, dedicant-lo a la Immaculada Concepció. Pocs anys més tard, el 1602, aquesta 
amenaçava ruïna degut a problemes constructius. Per obtenir recursos per reedificar-lo, passen a ser 
propietat de l’església les aigües comunals, fet que perdurarà fins al present. El 1625 ja era coberta la 
meitat del temple i el 1634 era acabat.  
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Pel que fa al nucli, el 1591 tenia 55 cases i l’oratori al voltant de Cas Don, propietat dels Barons de 
Pinopar. D’aquesta època daten algunes de les teules pintades (Can Ribera, 1580), elements que es fan 
freqüents a les cases del nucli fins, al menys, el segle XVIII (Can Rei, c. 1740).  

L’economia del nucli es fonamenta, des dels seus orígens, en l’agricultura, aprofitant l’abundància 
d’aigua, que s’anava canalitzant des de les fonts de les rodalies (Font Nova, des Verger, de la Mare de 
Déu i de Cas Patró). Els conreus es localitzaven a la plana, on una part es dedicava a horta i l’altra a 
olivera i vinya. Des del segle XVIII comença l’exportació de cítrics i hortalisses a Europa, i l’horta 
comença a guanyar terreny a la plana, on coexisteix amb la vinya, el conreu de la qual té importància 
fins que desapareix a inicis del segle XX. L’oliverar passa a ocupar la muntanya, on encara es manté. 

Durant el segle XIX l’ampliació de mercats europeus intensifica la producció de taronges, llimones i 
verdures, la comercialització de les quals determina una forta emigració de biniaraixencs, que 
s’instal·len a diferents ciutats europees, sobretot del sud de França. L’any 1869 el nucli és dotat d’una 
escola de nins i una de nines. L’any 1876 compta amb més de 120 habitatges.  

L’electricitat hi arriba l’any 1918. L’abril del 1921 s’hi instal·la una comunitat de monges de la Caritat 
a un edifici municipal situat en el número 9 del carrer de Sant Guillem, dedicant els esforços a 
l’ensenyament i l’atenció dels malalts. Pocs anys després, el llogaret va ser dotat amb una xarxa 
d’aigua potable alimentada per les tres fonts públiques. El comerç marítim es redueix en el segle XX, i 
amb ell les exportacions, sobretot a partir de la Guerra Civil.  

El paisatge d’aquest llogaret ha atret, des de fa molt temps, l’atenció d’artistes i científics que s’hi ha 
establert durant períodes de temps més o menys prolongats. D’entre els personatges relacionats d’una o 
altra manera amb Biniaraix, és obligat destacar els pintors Josep Castellanas, Francesc Bernareggi, 
Cristòfol Pizà, Humbert Bronsard i Juli Ramis, que en alguns casos han situat a Biniaraix les seves 
obres. 

ELEMENTS PROTEGITS SEGONS FIGURES VIGENTS 

Actualment diversos elements del nucli de Biniaraix ja són protegits per diverses figures de protecció, 
de diferent implicació: 

A. El  nucli de Biniaraix se situa dins la zona declarada Paratge Pintoresc pel Decret 984/1972, 
de 24 de març (BOE 94, 19/4/1972), que mitjançant la disposició addicional primera de la Llei 16/85, 
del patrimoni històric espanyol, posteriorment la disposició addicional primera de la Llei 12/98, del 
patrimoni històric de les Illes Balears, va passar a ésser considerada Bé d’Interès Cultural. 

B.- Jaciments arqueològics catalogats a la Carta Arqueològica del terme municipal de Sóller: 

B.1. Horta de Biniaraix, SO-1, coord. UTM 477394,97-4402649,30. 

B.2. Can Ribera, SO-13, coord. UTM. 477574,97-4402219,30. 

B.3. Can Tabalet, SO-15, coord. UTM 477274,97-4402917,30. 

B.4. Can Civella, SO-19, coord. UTM 478949,97-4402087,30. 

B.5. Claper dels Gentils, Can Muana, SO-21, coord. UTM 476900-4402715. 

B.6. Cova de ses Alfàbies, SO-24, coord. UTM 478495-440294,30. 

B.7. Cova de s’Alova, SO-25, coord. UTM 477999,97-4402039. 

B.8. Cova de sa Cigala, SO-26, coord. UTM 477254-4401438, inv. Jaciment IMPP 02.c.1311. 

B.9. Coval den Pep Rave, SO-27, coord. UTM 478236-4402206,30. 

B.10. Biniaraix, SO-59, coord. UTM 477394,97-4402649,30 (zona urbana). 

B.11. Ses Solanes, SO-60, coord. UTM 478489,97-4402329. 

B.11. Cova de ses Voltes, SO-08?, coord. UTM 478335,97-4402177,30.  

C.- Camins empedrats del terme: 

C.1. Camí des Barranc, declarat BIC per R.D. 15/12/94. 

C.2. Camí de Can Fusta. Des del Barranc de Biniaraix (vora el Porxo de Can Cada Dia) fins a Can 
Fusta (cat. 1.3.6 del Catàleg de Sóller). 
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C.3. Camí des Barranc de Biniaraix, des de Biniaraix fins a les cases de l’Ofre (cat. 1.3.9. del Catàleg 
de Sóller). 

C.4. Camí Vell, des des Barranc de Biniaraix (s’Olivar Vell) a Can Catí (cat. 1.3.10 del Catàleg de 
Sóller). 

C.5. Camí des Verger, des del Barranc de Biniaraix (Can Silles) a la Font des Verger (cat. 1.3.11 del 
Catàleg de Sóller). 

C.6. Camí de s’Aladern, des del Barranc de Biniaraix (Can Catí) al Salt des Cans. 

D. Síquies i abeuradors (segons el Catàleg de Sóller, queden protegits aquests elements del terme de 
Sóller, només s’hi permeten obres de restauració o manteniment per assegurar la seva funció). 

E. Marges (segons el mateix catàleg, queden protegits tos els marges de Sóller). 

F. Elements inclosos en el Catàleg del Patrimoni de Sóller: 

F.1. Biniaraix (nucli de població, núm. id. C1). S’inclou tot el nucli de població: les edificacions, els 
carrers, els jardins (es deixa una faixa de protecció de 50 m. al voltant del nucli). 

F.2. Font de la Plaça de la Concepció (núm. id. E1). Datada 1910-1920. 

F.3. Sínia de ses portes vermelles (núm. id. E34). Ses Portes Vermelles, Camí de Biniaraix, Horta de 
Biniaraix (s. XVIII-XIX). 

F.4. Església parroquial de Biniaraix (núm. id. M6), datada 1587. 

F.5. Can Ribera (núm. id. P14), s. XIX. Casa de possessió prop de Biniaraix. 

F. 5. Cas Don (núm. id. S1), s. XVIII. Casa senyorial dins el casc urbà. 

F. 6. Arbres inclosos en el catàleg:  

V1. Platan (Platanus Occidentalis), Plaça de la Concepció, Biniaraix. 

V2. Arbre de pisos (Araucaria Australiana), l’Horta de Biniaraix. 

V3. Palmera, l’Horta de Biniaraix. 

V13. Arbre de pisos (Araucaria Australiana, Can Cuart), Camí de Biniaraix. 

VC1. Travessia de Sant Josep. Jardí exuberant i variat cobert per un parral. 

VC2. Conjunt de lledoners (Celtis Australis), Carrer San Guillem. 

VC3. Xipresos de Biniaraix, carrer Trinitat. 

El Sr. FONT MASSOT (conseller executiu de Cultura i Patrimoni) explica que es duu 
a Ple la declaració de BIC del llogaret de Biniaraix, al municipi de Sóller, després de 
tota la tramitació pertinent feta a través de la Direcció Insular de Patrimoni del 
Consell de Mallorca. 

Aprofita l’ocasió per agrair la feina que s’està fent des de l’esmentada Direcció 
Insular pel que fa a la protecció del patrimoni, tasca que s’ha de destacar i aquesta 
declaració de BIC d’avui és una més de les que han anat fent durant aquesta 
legislatura. 

El Sr. RUBIO (PP) manifesta que el seu Grup, en principi, ha estat sempre partidari 
de protegir aquells indrets que tenen un valor paisatgístic o bé un entorn digne de 
protecció i, per tant, aquest cas de Biniaraix no serà diferent. 

No obstant això, vol fer una observació. Consideren que el Consell de Mallorca ha de 
tenir una especial cura, en aquests moments de dificultats, i vetllar pels interessos 
d’aquelles persones que viuen en aquests indrets i que poden tenir problemes o traves 
en el seu dia a dia en relació a activitats productives, llicències, permisos, etc. de la 
rutina diària. 
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Estan d’acord que el Consell de Mallorca tengui aquesta voluntat de protegir allò que 
efectivament s’ha de protegir però també ha de vetllar i ser respectuós amb aquesta 
gent que, en una situació com l’actual, poden tenir més problemes encara. 

Així doncs, demanarien que, si s’escau, s’ajudi aquesta gent –desplaçant-s’hi per 
escoltar-la i ajudar-la– fins i tot amb mitjans perquè això és el que volen des del Partit 
Popular. 

El Sr. FONT MASSOT comparteix la inquietud del Partit Popular envers aquesta 
qüestió i assenyala que, per part de Consell de Mallorca, pràcticament estan fent-ho: 
estan donant el màxim de facilitats als ajuntaments per no crear-los problemes quan hi 
ha una declaració de BIC dins el seu terme. 

Reconeix que, en algun moment, hi ha hagut qualque malentès amb algun ajuntament 
però s’ha esmenat i destaca el fet que hi ha una predisposició total i absoluta de 
Departament de Cultura i Patrimoni perquè això no suposi un trasbals per als 
ajuntaments ni aturi el procés normal de les llicències d’obres i tot allò que suposa 
una declaració de BIC. 

Insisteix en el fet que estan oberts solucionar, al més aviat possible, qualsevol 
problema que tengui qualsevol ciutadà i a fer-ho de la millor manera possible. 

S’aprova per unanimitat. 

PUNT 15. PROPOSTA DE CANVI DE DENOMINACIÓ DE LA FUNDACIÓ 
ILLES BALEARS PER A LA MÚSICA I DE MODIFICACIÓ DE 
L'ARTICULAT DELS SEUS ESTATUTS. 

Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu del Departament de 
Cultura i Patrimoni que diu: 

La Fundació Pública Illes Balears per a la Música és un ens públic creat pel Govern de les Illes 
Balears, el Consell de Mallorca i l’Ajuntament de Palma, amb els objectius de gestionar i promoure 
el desenrotllament i la difusió d’activitats musicals, principalment dins l’àmbit d’aquesta comunitat 
autònoma. No obstant dir-se Fundació, l’articulat el defineix obertament com un consorci. 

La secretària de l’Ajuntament de Palma i de la Fundació Illes Balears per a la Música,  tramet 
certificat d’aprovació definitiva dels Estatuts (modificats prèviament per la Junta Directiva de la 
Fundació), en sessió ordinària de 28 de juny de 2010, a l’efecte que el Consell de Mallorca en tramiti 
l’aprovació. 

Els esmentats Estatuts recullen les modificacions referents a les al·legacions presentades pel Grup 
municipal del Partit Popular relatives a la redacció dels articles 24 i 29 dels Estatuts del Consorci per 
a la música de les Illes Balears Orquestra Simfònica de Balears “Ciutat de Palma”. 

Les modificacions consisteixen a canviar-ne la denominació de la Fundació i l’articulat  ja que 
aquests –els estatuts- es trobaven totalment desfassats i no operatius per a la nova trajectòria de la 
Fundació i sobretot per al bon funcionament de l’Orquestra Simfònica de Balears Ciutat de Palma, 
com explica el gerent en escrit anterior. 

El CONSORCI PER A LA MÚSICA DE LES ILLES BALEARS es dirà ORQUESTRA 
SIMFÒNICA DE LES ILLES BALEARS “CIUTAT DE PALMA”, i el canvi de nom s’ha 
acordat en compliment de la Llei 50/2002, de fundacions. 

Els ens consorciats n’han d’acordar els canvis.  



 118

Això atès i, vist l’informe favorable sobre els aspectes jurídics de la modificació estatutària, aquest 
conseller executiu del Departament de Cultura, proposa,  en virtut de la lletra e) de l'article 31 del 
Reglament Orgànic del Consell de Mallorca, aprovat pel Ple de 2 de juliol de 2001, i amb l’informe 
previ de la Comissió Informativa General i de Comptes, elevar al Ple del Consell de Mallorca aquesta 
proposta perquè prengui el següent 

ACORD 

1. Acordar el canvi de la denominació de la FUNDACIÓ ILLES BALEARS PER A LA 
MÚSICA, que passa a ser el CONSORCI PER A LA MÚSICA DE LES ILLES BALEARS, 
amb el nom d’ORQUESTRA SIMFÒNICA DE LES ILLES BALEARS “CIUTAT DE 
PALMA”. 

2. Aprovar-ne els estatuts, el text dels quals s’incorpora com a annex a la present proposta, i 
sometre’ls a informació pública mitjançant la inserció del corresponent anunci al Butlletí 
Oficial de les Illes Balears, per un termini de trenta dies, per tal que totes les persones que hi 
estiguin interessades puguin examinar l’expedient i formular les al·legacions que estimin 
pertinents. Si no es presenten al·legacions l’acord s’elevarà a definitiu. 

ESTATUTS DEL CONSORCI PER A LA MÚSICA DE LES ILLES BALEARS ORQUESTRA 
SIMFÒNICA DE LES ILLES  BALEARS “CIUTAT DE PALMA 
Índex: 
CAPÍTOL I.- 
Constitució, objecte, àmbit territorial, domicili i durada. 
Article 1. Constitució.                   
Article 2. Objecte.         
Article 3. Àmbit territorial.        
Article 4. Domicili.         
Article 5. Durada.         
CAPÍTOL II.- 
Membres del Consorci. 
Article 6. Membres del Consorci.       
Article 7. Obligacions de les institucions fundadores.      
Article 8. Drets de les institucions fundadores.      
Article 9. Membres adherits.        
CAPITOL III.- 
Organització del Consorci.        
Secció I: Organització del Consorci.      
Article 10. Exercici anual.        
Article 11. Òrgans i càrrecs.        
Secció II: La Junta de Fundadors.       
Article 12. Formació de la Junta de Fundadors.     
Secció III: La Junta Directiva.      
Article 13. Composició.         
Article 14. Funcions.         
Article 15. Funcionament.        
Article 16. Quòrums.         
Article 17. Adopció d’ acords.        
Article 18. Ponències i comissions.       
Article 19. La Presidència de la Junta Directiva.      
Article 20. La Gerència.         
Article 21. Persona responsable de l’ Administració.    
Article 22. La Secretaria.        
Article 23. La Intervenció.        
Article 24. La Comissió Artística.        
Article 25. Les direccions.        
Article 26. El professorat.        
Article 27. El personal solista i Cors.       
Article 28. Reforços.          
Article 29. La Secretaria Tècnica.       
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Article 30. Personal del Consorci.       
Article 31. Activitats de l’ Orquestra.       
CAPÍTOL IV.- 
Règim patrimonial i econòmic financer del Consorci. 
Article 32. Patrimoni fundacional.       
Article 33. Fonts d’ ingressos.       
Article 34. El pressupost, la liquidació i el comptes anuals.    
Article 35. Elaboració del pressupost.       
Article 36. Comptes generals.        
Article 37. Modificació dels Estatuts del Consorci.     
CAPÍTOL V.- 
Dissolució del Consorci. 
Article 38.  Dissolució del Consorci.       
CAPÍTOL VI.- 
Dissolució de l’ Orquestra. 
Article 39. Dissolució de l’ Orquestra.        

Capítol I 

Constitució, objecte, àmbit territorial, domicili i durada 

Article 1. Constitució 

Es constitueix el Consorci per a la Música de les Illes Balears, format per la comunitat autònoma de les 
Illes Balears, l’Ajuntament de Palma i el Consell de Mallorca, amb el nom Orquestra Simfònica de les 
Illes Balears “Ciutat de Palma”, i es regeix per les disposicions legals pròpies de la seva naturalesa i el 
seu objecte, i pels presents Estatuts.  

L’Orquestra Simfònica “Ciutat de Palma”, dependent del Patronat Municipal del mateix nom, resta 
integrada en aquest Consorci i s’anomena d’ara endavant Orquestra Simfònica de les Illes Balears 
“Ciutat de Palma”. 

El Consorci té capacitat jurídica plena, d’acord amb el caràcter de consorci, i administrativa per 
adquirir, posseir, gravar i alienar béns de tota mena; contreure obligacions, adquirir drets i exercir 
qualsevol tipus d’accions civils, administratives, contencioses administratives i criminals, sense fins 
lucratius. La representació del Consorci com a persona jurídica, l’exerceixen les persones i 
l’organització que es determinen en aquests  Estatuts. 

Article 2. Objecte 

L’objecte del Consorci és gestionar i promoure el desenrotllament i la difusió d’activitats musicals dins 
l’àmbit d’aquesta comunitat autònoma, i també a la resta de l’Estat, dins l’interès general de la cultura i 
a través –principalment– de la seva Orquestra. Així mateix, és objecte del Consorci, tant com sigui 
possible: 

a. Crear altres grups musicals –orquestra de cambra, conjunts de corda i vent, cors i altres grups 
semblants. 

b. Organitzar concerts, recitals, conferències i altres actes destinats a aconseguir un nivell de 
música més elevat a la nostra comunitat autònoma. 

c. Editar publicacions i enregistraments. 

d. Col·laborar amb els centres d’ensenyament, especialment els musicals, i amb altres entitats 
culturals per assolir els seus fins. 

e. Promoure persones compositores, directores d’orquestra, solistes i intèrprets, i també cors, 
sobretot els nous valors musicals que puguin sorgir. 

f. Desenvolupar en general activitats que tendeixin a la consecució dels seus fins. 

g. Promoure el coneixement i la difusió del patrimoni musical propi de les Illes Balears. 

Article 3. Àmbit territorial 

L’àmbit territorial del Consorci és la comunitat autònoma de les Illes Balears, si bé les seves actuacions 
es poden dur a terme a la resta de l’Estat espanyol i a l’estranger. 

Article 4. Domicili 
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El Consorci té el domicili al c. de Vicenç Juan Rosselló, 22 B, de Palma, i pot establir delegacions a 
qualsevol punt de la comunitat autònoma. 

Art. 5. Durada 

La Durada del Consorci és indefinida, i es pot dissoldre per les causes que s’estableixin en la legislació 
vigent i per acord de la Junta de Fundadors. 

Capítol II 

Membres del Consorci 

Article 6. Membres del Consorci 

Constitueixen el Consorci els membres fundadors i, com a tal, l’integren entitats públiques de diferent 
ordre, d’acord amb la legislació vigent. 

Són institucions fundadores del Consorci: 

a. La Comunitat Autònoma de les Illes Balears 

b. L’Ajuntament de Palma  

c. El Consell de Mallorca 

Article 7. Obligacions de les institucions fundadores  

Són obligacions de les institucions fundadores: 

a. Transferir la quantitat establerta a l’article 14.d d’aquests Estatuts de la forma següent: 

- la comunitat autònoma de les Illes Balears, el 40 % 

- l’Ajuntament de Palma, el 40 % 

- el Consell de Mallorca, el 20 % 

b. Tenir cura que en tot moment tingui el suport necessari per assolir els fins. 

Article 8. Drets de les institucions fundadores 

Són drets de les institucions fundadores: 

a. Formar la Junta de Fundadors, amb les atribucions sobiranes sobre l’extinció i la liquidació 
del consorci.  

b. Tenir la representació permanent de la Junta Directiva i, per tant, de la planificació, 
l’orientació i la direcció de tota l’activitat del Consorci. 

Article 9. Membres adherits 

Poden ser membres adherits al Consorci les corporacions o les entitats públiques i privades sense ànim 
de lucre que aportin les ajudes materials per complir els fins del Consorci, en la forma que s’estableixi 
en cada cas. 

Capítol III 

Organització del Consorci 

Secció I 

Organització del Consorci 

Article 10. Exercici Anual 

L’exercici anual del Consorci coincideix amb l’any natural, com els pressuposts de les entitats 
consorciades. 

Article 11. Òrgans i càrrecs 

El Consorci, per al millor compliment dels fins, el regeixen els òrgans i càrrecs següents:  

La Junta de Fundadors  

1. La Junta Directiva  
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2. La Presidència de la Junta Directiva  

3. Les dues vicepresidències  

4. La Gerència 

5. L’Administració 

6. La Secretaria  

7. La Intervenció  

8. La Presidència de la Comissió Artística  

9. La Direcció Titular de l’Orquestra 

Secció II  

La Junta de Fundadors 

Article 12. Formen la Junta de Fundadors, exclusivament, la persona que ocupa la Presidència del 
Govern de les Illes Balears, que la presideix, i les que ocupen la Batlia de l’Ajuntament de Palma i la 
Presidència del Consell de Mallorca. Ocupa la Secretaria la persona que també ocupa aquest càrrec en 
el Consorci, amb veu consultiva però sense vot.  

Aquesta Junta no té obligació periòdica de reunir-se, si bé ho ha de fer amb la freqüència necessària per 
dur a terme els seus fins. 

La convoca la Presidència, a petició de qualsevol de les persones que en formen part. La convocatòria 
s’ha de fer per escrit i amb quatre dies d’antelació com a mínim. Perquè es constitueixi vàlidament hi 
han de ser presents tots els membres, i s’hi pot convocar qualsevol persona perquè doni el parer en 
assumptes concrets. La seva competència és sobirana en tot allò que fa referència a la vida del 
Consorci. En concret, ha de: 

Acordar, per unanimitat, la quantia anual de les aportacions que s’han de sol·licitar a les tres 
institucions consorciades. Acordar la dissolució del Consorci. 

Secció III 

La Junta Directiva 

Article 13. Composició  

La Junta Directiva té la composició següent: 

- La Presidència: la persona titular de Conseller ó Consellera de la Conselleria d’Educació i 
Cultura de la comunitat autònoma de les Illes Balears o la persona que delegui.  

- La Vicepresidència 1a: la persona que ocupa la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de 
Palma o la persona que delegui. 

- La Vicepresidència 2a: La persona titular del departament de Cultura i Patrimoni del Consell 
de Mallorca o la persona que delegui.  

- 2 vocalies, que ha de nomenar la Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de les Illes 
Balears. 

- 2 vocalies, que ha de nomenar l’Ajuntament de Palma. 

- 1 vocalia, que ha de nomenar el Consell de Mallorca. 

Fa les funcions de Secretaria,  amb veu, la persona que ocupa aquest càrrec a l’Ajuntament de Palma, 
que pot delegar. 

Així mateix, hi poden assistir, amb veu i sense vot, la Intervenció  de l’Ajuntament de Palma, que pot 
delegar; la Gerència, l’Administració, la Presidència de la Comissió Artística, la Direcció Titular de 
l’Orquestra i una persona membre dels Serveis Jurídics de la Conselleria d’Educació i Cultura del 
Govern de les Illes Balears.  

Article 14. Funcions 

Són funcions de la Junta Directiva: 
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a. Assenyalar les normes per al govern, la direcció i l’administració del Consorci, i aprovar els 
reglaments i les normes de règim interior. 

b. Acordar l’adhesió d’altres institucions públiques i privades sense ànim de lucre, en les 
condicions que es convinguin, i la fi de l’adhesió per incompliment de les seves obligacions.  

c. Modificar la seu i el domicili del Consorci. 

d. Aprovar el pressupost anual i els comptes, els balanços i la memòria anual.  

e. Acceptar les donacions legals destinades al Consorci.  

f. Reclamar a tota classe d’autoritats, entitats, organismes i persones físiques o jurídiques tots els 
béns i els drets que corresponguin al Consorci, i exercir davant els tribunals competents les 
accions adients en defensa dels seus drets. 

g. Establir les grans línies i els criteris que han de regir les activitats del Consorci. 

h. Aprovar la programació de cada temporada, tant de la regular (d’abonament) com de les altres 
activitats, a proposta de la Gerència, amb la col·laboració de la Presidència de la Comissió 
Artística i de la Direcció Titular, atès l’informe econòmic que ha d’aportar la mateixa 
Gerència. 

i. Aprovar i modificar la plantilla de personal, tant de l’orquestra com de l’administració; fixar-
ne i modificar-ne les remuneracions, atorgar premis i aprovar les sancions després d’un 
expedient. 

j. Aprovar les remuneracions del personal director, solista, conferenciant, etc., necessàries per 
desenvolupar la programació de cada temporada.  

k. Aprovar els nomenaments i els contractes del personal de tota casta.  

l. Establir les atribucions i les normes de funcionament dels seus serveis quan no es fixin 
expressament en aquests Estatuts o en disposicions anteriors, i ampliar transitòriament les que 
ja hi estiguin assenyalades. 

m. Ordenar despeses no atribuïdes o d’altres òrgans. 

n. Fixar, si escau, les taxes i els preus públics dels serveis que pugui prestar el Consorci. 

Article 15. Funcionament  

La Junta Directiva actua mitjançant sessions ordinàries, que es fan en la data, al lloc i a l’hora que 
assenyala la Presidència, amb quaranta vuit hores d’antelació, la qual també determina l’ordre del dia, 
sense perjudici que la Junta pugui acordar la periodicitat de les sessions ordinàries.  

La Junta pot afegir nous punts a l’ordre del dia de les sessions ordinàries després que la majoria 
absoluta dels membres els hagi declarat d’urgència. 

La Presidència pot reunir la Junta en sessió extraordinària quan ho consideri convenient. En qualsevol 
cas, l’ha de convocar quan ho sol·liciti almenys un terç de les vocalies amb dret a vot, les quals han 
d’assenyalar els punts que s’hi han de tractar, sense que se n’hi puguin afegir.  

Article 16. Quòrums 

Perquè la Junta pugui adoptar acords vàlids cal que, com a mínim, hi sigui present més de la meitat dels 
membres amb vot. En segona convocatòria, hi ha de ser present un terç dels membres que la formen. 
En tot cas, la Presidència ha de presidir la Junta i la  Secretaria l’ha d’assistir reglamentàriament o, si 
escau, les persones que legalment les substitueixin. 

Article 17. Adopció d’acords 

Els acords es prenen per majoria de vots. La Presidència té el vot de qualitat en cas d’empat. La 
Secretaria ha d’estendre l’acta del que s’acorda a les sessions i l’ha de subscriure amb el vist-i-plau de 
la Presidència. 

Article 18. Ponències i comissions 

La Junta pot nomenar ponències i comissions que l’assisteixin en els assumptes sotmesos a la seva 
consideració o, també, sol·licitar els informes i els assessoraments que consideri oportuns. 

Article 19. La Presidència de la Junta Directiva  
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Correspon a la Presidència: 

a. Representar el Consorci. 

b. Executar els acords de la Junta.  

c. Presentar el projecte de pressupost i la seva documentació annexa.  

d. Ordenar els pagaments, i subscriure amb la Gerència o l’Administració els xecs, les ordres de 
pagament, les transferències, etc., contra els comptes bancaris legalment autoritzats a nom del 
Consorci, amb els límits que marqui la Junta Directiva.  

e. Ordenar despeses voluntàries fins al 5 % del pressupost.  

f. Presentar la memòria anual i els comptes generals del Consorci.  

g. Assumir totes les competències de la legislació que en aquests Estatuts no s’assignin a altres 
òrgans.  

Per complir les funcions, la Presidència té poder per realitzar i autoritzar operacions del Consorci, dins 
del que es disposi en aquests Estatuts.  

Pot sol·licitar assessorament a qui consideri oportú i –directament, a autoritats i organismes– dades i 
informes necessaris.  

Si la bona marxa del Consorci ho aconsella, pot delegar determinades facultats –en actes de la seva 
competència– en algun membre de la Junta, si aquesta hi dóna el consentiment.  

En cas d’urgència o necessitat justificada, pot resoldre assumptes de la competència de Junta, a la qual 
ha de donar compte a la primera reunió que es convoqui.  

En cas d’absència, vacant o malaltia, la Vicepresidència 1a substitueix la Presidència i, al seu torn i en 
cas d’absència d’aquella, la substitueix la Vicepresidència 2a. 

Article 20. La Gerència 

La Junta Directiva ha de nomenar la persona que ha d’ocupar el càrrec de la Gerència, a proposta de la 
Presidència, amb l’acord previ amb les vicepresidències. Li correspon:  

a. Gestionar directament les activitats i administrar els recursos ordinaris del Consorci, 
conformement als acord de la Junta i a les ordres de la Presidència.  

b. Elaborar l’avantprojecte del pressupost i la memòria anual, que han de ser sotmesos a la Junta 
per aprovar-los.  

c. Formular els comptes anuals 

d. Elaborar la proposta de programació de cada temporada, amb la col·laboració de la Direcció 
Titular i de la Presidència de la Comissió Artística. Emetre el corresponent informe econòmic 
per elevar-lo a la Junta Directiva.  

e. Contractar el personal director d’orquestra i artista convidat que consideri oportuns per al bon 
desenvolupament de les activitats musicals. 

f. Inspeccionar el funcionament del Consorci per donar-ne compte a la Presidència i a la Junta. 

g. Realitzar l’inventari dels béns.  

h. Despatxar la correspondència i d’altres assumptes que si se li encomanin.  

i. Ser cap de personal.  

j. Subscriure les nòmines, ordenar despeses preferents i forçoses, i voluntàries, fins a la quantitat 
que acordi la Junta Directiva. 

k. Ordenar el pagament, i subscriure amb la Presidència o l’Administració els xecs, les ordres de 
pagament, les transferències, etc. contra els comptes bancaris legalment autoritzats a nom del 
Consorci. 

l. Promoure les actuacions de l’Orquestra a les Illes Balears a la resta de l’Estat i a l’estranger, 
sempre d’acord amb les disponibilitats pressupostàries del Consorci. 

Article 21. Persona responsable de l’Administració 
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La persona responsable de l’Administració s’ha de seleccionar mitjançant concurs oposició, d’acord 
amb el que s’estableix en la legislació vigent, i ha de formar part de la plantilla orgànica del personal 
del Consorci per a la Música. Ha d’adaptar la  funció a les normes del Consorci, aprovades per la Junta 
Directiva, i hi són aplicables supletòriament les que regulen la funció interventora a les institucions 
fundadores. Les seves competències són les següents:  

a. Comptabilitzar l’execució del pressupost i la situació de la tresoreria del patrimoni del 
Consorci.  

b. Fiscalitzar l’ordenació de les despeses.  

c. Autoritzar els xecs i les transferències que s’han emès contra els comptes de l’organisme. 

d. Elaborar els comptes generals i la liquidació.  

e. Altres funcions encomanades per la Gerència. 

Article 22. La Secretaria  

Són funcions de la Secretaria: 

a. Assistir com a tal a les sessions de la Junta. 

b. Redactar les actes de les sessions i custodiar-les, i disposar-ne la transcripció als llibres 
d’actes, i les resolucions corresponents, adoptant el sistema de fulls mòbils, en paper timbrat.  

c. Tenir cura de la tramitació dels acords de la Junta i custodiar l’arxiu de la documentació 
corresponent.  

d. Altres funcions que li encomanin els òrgans competents per raó de les seves atribucions. 

Article 23. La Intervenció 

La Intervenció ha d’assessorar en les funcions assenyalades en l’article 4 i 6.1 del Reial decret 
1174/1987, de 18 de setembre, que regulen les persones funcionàries de l’Administració local amb 
habilitació de caràcter estatal. 

Article 24. La Comissió Artística 

La Comissió Artística té la composició següent: 

- La Presidència, que ha de proposada i nomenada a criteri de la Presidència de la Junta 
Directiva. 

- Un màxim de tres vocalies, professorat de l’Orquestra –d’entre el concertino, que n’és 
membre nat, i el professorat de les diverses seccions, nomenat per la Junta Directiva i a 
proposta de l’Orquestra. 

- Un màxim de cinc vocalies, que ha de nomenar la Junta Directiva, a proposta de la 
Presidència i la Gerència, entre persones amb prestigi dins l’àmbit musical, alienes a 
l’Orquestra. 

- La Direcció del Conservatori Professional de Música de Palma 

- La Direcció del Conservatori Superior de Música i Dansa de les Illes Balears 

- La Gerència del Consorci 

- La Direcció Titular de l’Orquestra 

- La persona que té al seu càrrec l’arxiu de l’Orquestra 

Els nomenaments són per un període de dos anys, es podran prorrogar per un mateix termini en els 
casos que ho estimi oportú la Junta Directiva. 

Es procurarà sempre que sigui possible i sense perjudici del compliment dels objectius de la Comissió 
atendre el principi de presència equilibrada de dones i homes en els nomenaments i les designacions de 
càrrecs de responsabilitat (Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, títol II, cap. I, article 16), la Comissió 
Artística ha de tenir una composició paritària amb un dels gèneres que ha de tenir una presència 
mínima del 40 %. Tant les vocalies nomenades entre l’orquestra com les nomenades entre persones 
amb prestigi dins l’àmbit musical han de seguir aquest principi. 
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La Comissió Artística elegeix una persona per fer les funcions de  Secretaria d’entre els seus membres. 
Pot assumir aquesta funció la persona que faci de secretària del Consorci o la que aquest delegui. 

La Comissió Artística és consultiva. Pot assessorar i col·laborar amb la proposta de la programació que 
elabora la Gerència, juntament amb la Direcció Titular, i la Presidència de la Comissió. La Gerència 
pot decidir en darrer cas, i per raons econòmiques o organitzatives, acceptar o no el que s’hagi 
proposat. 

La Junta Directiva pot consultar la Comissió Artística en els temes de naturalesa artística que consideri 
oportú. 

Article 25. Les direccions 

a. La Direcció Titular. L’ha de nomenar la Junta Directiva amb l’assessorament de la Gerència. 

Té les funcions de direcció artística, d’acord amb la Gerència i, entre aquestes: 

1. Dirigir l’Orquestra en els concerts que s’estipulin cada temporada, d’acord amb la Gerència. 

2. Elaborar el pla d’assajos de l’Orquestra de tota la temporada, així com el programa de l’estudi i el 
perfeccionament, i vetllar pel seu compliment. 

3. Mantenir la disciplina de l’Orquestra, amb proposició de sancions, si escau, segons expedients que 
ha de resoldre la Junta Directiva. 

4. Preparar, conjuntament amb la Gerència i amb l’assessorament de la Comissió Artística, la proposta 
de programació de l’activitat de l’Orquestra de la temporada d’abonament a què fa referència l’article 
16.h d’aquests Estatuts. 

En el cas de vacant de la Direcció Titular, n’ha d’assumir les funcions la persona que designi la Junta 
Directiva a proposta de la Gerència. 

b. Les direccions convidades: es poden contractar personal de direcció convidada per dirigir 
determinats concerts dins el marc de la programació de cada temporada. Aquest personal és el 
responsable dels concerts estipulats i dels assajos corresponents. La Junta, a proposta de la Gerència, 
fixa la quantia de la remuneració que s’ha d’acordar en cada cas. 

c. La direcció convidada principal: 

Quan una direcció hagi d’actuar en més d’una temporada amb un mínim de concerts que suposin una 
certa continuïtat i una certa relació amb l’Orquestra, pot tenir aquest títol, per acord de la Junta 
Directiva 

d. La direcció tècnica associada: 

Es pot nomenar una direcció tècnica associada, amb les funcions de col·laborar en el desenvolupament 
de les activitats i les produccions de l’Orquestra, amb la col·laboració de la direcció titular, de la 
Gerència i del cap de producció, i de completar el treball del professorat.  

El nomenament no impedeix que pugui actuar com a direcció convidada als concerts que es determinin. 
La Junta Directiva n’ha de fixar la remuneració corresponent.  

Article 26. El professorat 

S’ha de seleccionar d’acord amb la normativa legal vigent aplicable, respectant els principis d’igualtat, 
mèrit, capacitat i publicitat. El Reglament de règim interior o el corresponent conveni col·lectiu regula 
l’activitat del professorat membre de l’Orquestra. 

Article 27. El personal solista i Cors  

Es pot contractar el personal solista necessari per poder desenvolupar la programació de cada 
temporada, amb la remuneració que en cada cas aprovi la Junta Directiva. Se segueix el mateix procés 
amb els cors i altres agrupacions. 

Article 28. Reforços 

Quan les circumstàncies ho aconsellin o el caràcter de les obres programades ho exigeixi es pot 
contractar, per a determinats concerts, el professorat necessari, a criteri de la  Direcció  Titular i la 
Gerència. 

Article 29. La Secretaria Tècnica  
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La Secretaria Tècnica, la pot dur a terme una persona que faci de professora de l'Orquestra o una amb 
coneixements suficients sobre aquesta, que hagi proposat la Gerència i  nomenat la Junta Directiva. 

Li correspon:  

a. Elaborar un informe cada dues setmanes, que ha de lliurar a la Gerència i a la persona 
responsable de producció, en el qual s’indiquin les faltes d’assistència i els  motius, els 
retards, les negligències en la uniformitat, etc., o qualsevol altra eventualitat que es produeixi, 
i dur un registre de tot el que s’ha indicat.  

b. Col·laborar amb la Gerència i la persona responsable de producció, assessorar-les amb 
l’antelació oportuna en la confecció de llistes, plantilles i serveis, i informar l’Orquestra 
mitjançant avís al tauler d’anuncis dels plans de feina, dies, horaris, programes i, en general, 
de tot el que ha de saber el professorat.  

c. Prevenir les necessitats de plantilles per a cada actuació, en funció del programa i informar-ne 
la Gerència.  

d. Establir les necessitats de material i instrumental per desenvolupar la programació establerta, 
fer les peticions corresponents a l’arxiu de l’Orquestra quan és de la seva competència i a qui 
pertoqui quan es tracti de material instrumental.  

e. Modificar, en supòsits extraordinaris d’urgència o necessitat, d’acord amb la Direcció i la 
Gerència, el pla de treball als assajos. Tenir cura de la previsió de reforços, així com del 
cobriment de les places, i donar-ne compte a l’Administració per contractar-los. 

Article 30. Personal del Consorci 

1.  Personal propi del Consorci, de caràcter laboral. El responsable d’aquest personal és la 
Gerència, que en defineix les funcions i en proposa a la Junta Directiva les contractacions i les 
remuneracions 

2. Personal que, d’acord amb la normativa vigent, puguin adscriure les entitats públiques 
consorciades, qualsevol sigui el règim de la seva relació laboral. 

Per complir les seves funcions, el Consorci podrà disposar de personal contractat per a la formació 
científica i tècnica en la modalitat de beques en pràctiques, i de personal administratiu i de suport. 

Article 31. Activitats de l’Orquestra 

La principal activitat de l’Orquestra és la temporada d’abonament, que consisteix en el nombre de 
concerts que s’acorden a la programació anual. Es tendeix a una freqüència quinzenal durant tota la 
temporada, però es pot incrementar o disminuir segons les necessitats. 

La temporada regular d’abonament es du a terme ordinàriament a la ciutat de Palma, però s’ha de 
tractar de repetir el major nombre de programes possibles a altres municipis d’aquesta comunitat 
autònoma. 

El Consorci pot organitzar, a més, per si mateix o en col·laboració amb altres institucions o a iniciativa 
seva, temporades d’òpera, ballet, sarsuela, o qualsevol tipus d’actes artisticomusicals, amb la 
intervenció de l’Orquestra, com també concerts fora de la temporada regular, gires i intercanvis amb 
altres orquestres, etc.  

Capítol IV 

Règim patrimonial i econòmic financer del Consorci 

 Article 32. Patrimoni fundacional 

El Consorci compta amb un patrimoni fundacional, que constitueixen les aportacions de les institucions 
sòcies fundadores. 

Article 33. Fonts d’ingressos 

El Consorci té les fons d’ingressos següents:  

a. Les aportacions anuals de les institucions membres fundadores. 

b. Els productes procedents de concerts, publicacions, edicions musicals, etc., generats pel 
mateix Consorci.  
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c. Les aportacions dels membres adherits.  

d. Béns i drets que adquireixi o rebi per qualsevol títol. 

Article 34. El pressupost, la liquidació i els comptes anuals  

El Consorci ha d’organitzar el règim econòmic mitjançant el pressupost anual corresponent. 
L’estructura ha de ser homogènia a la que estableixi l’Administració de l’Estat. Els ingressos s’han de 
classificar tenint en compte la naturalesa econòmica i, pel que fa a les despeses, s’han de seguir els 
criteris funcionals i econòmics, tenint en compte les finalitats que es proposa aconseguir. 

Les bases d’execució han de contenir l’adaptació pressupostària a l’organització i les circumstàncies 
del Consorci, per a la seva gestió encertada. 

Article 35. Elaboració del pressupost 

Abans de dia 1 de setembre l’Administració, juntament amb la Gerència, ha de presentar 
l’avantprojecte de pressupost a la Presidència del Consorci, la qual, abans del 15 d’octubre, ha d’elevar 
a la Junta Directiva el projecte de pressupost per aprovar-lo provisionalment. 

Són aplicables al pressupost les normes sobre informació, reclamacions i publicitat regulades en el 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei reguladora d’hisendes 
locals. Un cop confirmades les aportacions, mitjançant l’aprovació dels pressuposts dels ens fundadors, 
que són vinculants per a les institucions que formen el Consorci, s’eleva a definitiva l’aprovació 
provisional. Si es produeixen modificacions a les aportacions inicialment previstes, el pressupost 
definitiu s’hi ha d’adequar després de la deliberació i l’acord de la Junta Directiva. S’ha de trametre 
una còpia del pressupost definitiu a la comunitat autònoma, al Consell de Mallorca i a l’Ajuntament de 
Palma.  

Si comença l’exercici econòmic sense que hagi entrat en vigor el pressupost corresponent, es 
consideren prorrogats automàticament, per trimestres avançats, els crèdits inicials del període anterior, 
fins qe entra en vigor el nou pressupost. La pròrroga no afecta els crèdits per a serveis o programes que 
han de concloure dins l’exercici anterior o que estan finançats amb crèdits d’altres ingressos específics 
o afectats.  

El pressupost de cada exercici s’ha de liquidar, pel que fa a la recaptació de drets i al pagament 
d’obligcions, el 31 de desembre de l’any natural corresponent. La liquidació s’ha de confeccionar 
abans de dia 1 de març de l’exercici següent. L’aprovació de la liquidació correspon a la Junta 
Directiva. 

Article 36. Comptes generals 

El Consorci, en finalitzar l’exercici pressupostari, ha de formar i elaborar el compte general, que ha de 
comprendre totes les operacions pressupostàries, independents i auxiliars, patrimonials i de tresoreria, 
duites a terme durant l’exercici; i ha de comptar amb les parts següents: 

a. Balanç de situació 

b. Compte de resultats  

c. Quadre de finançament anual 

d. Liquidació del pressupost 

e. Estat demostratiu dels drets per cobrar i obligacions per pagar procedents de pressupost tancat. 

f. Estats de compromisos de despeses adquirides amb càrrec a exercicis futurs autoritzades 
d’acord amb el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la 
Llei reguladora d’hisendes locals. 

g. Estat de tresoreria que palesi la situació de la caixa i les operacions realitzades durant 
l’exercici 

h. Estat del deute. El compte general, l’ha de formar la Gerència i l’ha de retre la Presidència 
abans de dia 15 de maig de l’exercici següent a què correspongui.  

El compte s’ha d’exposar al públic durant un termini de 15 dies durant els quals, i vuit més, les 
persones interessades hi poden presentar reclamacions, reserves i observacions. 
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El compte general, juntament amb les reclamacions i les reserves formulades, s’ha de sotmetre a la 
Junta Directiva perquè, si escau, l’aprovi abans de dia 1 d’octubre. Una vegada aprovats els comptes, 
se n’ha de trametre un exemplar a cadascuna de les tres institucions consorciades. No obstant això, en 
tot moment qualsevol de les tres institucions fundadores pot fer auditories comptables de gestió i 
finançament, que han de dur a terme els òrgans de control intern de les tres institucions. 

Art. 37. Modificació dels Estatuts del Consorci. 

Per modificar aquests Estatuts cal l’acord de la Junta Directiva del Consorci per majoria absoluta i 
s’han d’elevar als òrgans de govern de les institucions respectives per a la seva aprovació. 

Capítol V 

Dissolució del Consorci 

Art. 38 Dissolució del Consorci. Només pot decidir la dissolució del Consorci la Junta de Fundadors. 
En cas de dissolució, cal liquidar tot el patrimoni per satisfer les obligacions pendents. Si hi ha 
superàvit, ha de revertir a les institucions fundadores, en proporció a llurs aportacions un cop 
descomptats els deutes que pugui haver contret alguna institució. Si una vegada dissolt el Consorci, no 
es dissol l’Orquestra i passa a dependre d’una altra institució, també ha de revertir a aquesta institució 
tot el patrimoni de naturalesa musical del Consorci (instruments, arxiu musical, etc.). Per fer la 
liquidació la Junta de Fundadors, ha de nomenar tres persones per fer la liquidació amb les facultats 
d’administració i disposició. 

Capítol VI 

Dissolució de l’Orquestra 

Art. 39 Dissolució de l’Orquestra.- Només pot decidir la dissolució de l’Orquestra la Junta de 
Fundadors i per circumstàncies que es considerin greus o estrictament necessàries. La Junta de 
Fundadors, un cop fetes les corresponents liquidacions, té potestat per crear una nova orquestra adient 
amb les necessitats musicals i pressupostàries de la nostra comunitat, i pot mantenir el personal 
administratiu i d’altre necessari per dur a terme la creació d’aquesta nova formació.” 

El Sr. FONT MASSOT (conseller executiu de Cultura i Patrimoni) recorda que aquest 
punt ja s’havia duit en una altra ocasió a Ple i és un punt que requereix de majoria 
absoluta per aprovar-se. 

Avui l’hi duen amb una redacció final i definitiva que ja està aprovada definitivament 
per l’Ajuntament de Palma –per tots els grups polítics– amb unes petites esmenes que 
consten a l’expedient. 

Així doncs, davant el fet que ja s’hagi aprovat definitivament per l’Ajuntament de 
Palma, avui duen aquest text –que creu que serà el definitiu– per aprovar-lo en aquest 
Ple. 

S’aprova per desset vots a favor (PSOE, Bloc per Mallorca i UM), cap vot en contra i 
setze abstencions (PP). 

PUNT 16. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC DE 
SUBVENCIONS DEL CONSELL DE MALLORCA PER A L'ANY 2010 DEL 
DEPARTAMENT DE CULTURA I PATRIMONI. 

Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu del Departament de 
Cultura i Patrimoni que diu: 

Atès que des del departament de Cultura i Patrimoni s'ha acordat dur a terme la creació i/o la 
modificació d’algunes de les subvencions que preveuen atorgar al llarg de l’exercici pressupostari 
2010.  

Atès que aquestes modificacions afecten al Pla Estratègic de subvencions del Consell de Mallorca per a 
l'any 2010 i es considera adequat reflectir la nova situació produïda, per aquest motiu aquest Conseller 
eleva al Ple del Consell de Mallorca la següent 
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PROPOSTA D'ACORD 

Primer.- Modificar el Pla Estratègic de Subvencions del Consell de Mallorca per a l'any 2010 en el 
sentit següent: 

DEPARTAMENT DE CULTURA I PATRIMONI 

Direcció Insular Política Lingüística 

A l'apartat “Pressupost Previst ”, on deia: 

“20.33400.47900, Empreses privades Normalització Lingüística, 268.000,00€” 

Ha de dir: 

“20.33400.47900, Empreses privades Normalització Lingüística, 200.000,00€” 

El Sr. ÁLVAREZ (PP) sol·licita una explicació sobre la reducció de 61.000 euros de 
les ajudes en matèria normalització lingüística a empreses privades. 

El Sr. FONT MASSOT (conseller executiu de Cultura i Patrimoni) diu que, en el seu 
moment, quan es va treure la convocatòria es va fer ja només amb 200.000 euros. 
Això ve arran que normalment cada any sobraven doblers d’aquesta partida i 
enguany, abans que en tornin a sobrar, els han llevat per aprofitar-los per a altres 
coses. 

S’aprova per catorze vots a favor (PSOE i Bloc per Mallorca), cap vot en contra i 
denou abstencions (PP i UM). 

PUNT 17. PROPOSTA D’ACORD DE RATIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ 
ADOPTADA EL 14/07/2010 PEL CONSELLER EXECUTIU DEL 
DEPARTAMENT DE CULTURA I PATRIMONI SOBRE L’APROVACIÓ 
DEL CONVENI PLURIANUAL (2011-2012) DE COL·LABORACIÓ, SIGNAT 
EL 8/07/2010, ENTRE LES TRES ADMINISTRACIONS INTEGRANTS DEL 
CONSORCI DE LA CIUTAT ROMANA DE POL·LÈNTIA: EL GOVERN DE 
LES ILLES BALEARS, EL CONSELL INSULAR DE MALLORCA I 
L’AJUNTAMENT D'ALCÚDIA PER DUR A TERME LES OBRES DE 
REHABILITACIÓ DEL CASAL DE CAN DOMENEC (SEU SOCIAL DEL 
CONSORCI) DEL TERME MUNICIPAL D'ALCÚDIA 

Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu del Departament de 
Cultura i Patrimoni que diu: 

ANTECEDENTS 

Vist que el Conveni per a la rehabilitació del casal conté un pressupost de licitació de un milió tres-
cents cinquanta-dos mil tres-cents vuitanta-tres euros amb quaranta-un cèntims (1.352.383,41 €) IVA 
inclòs. 

Vist que el finançament de les obres es realitzarà mitjançant les aportacions següents: 60% pel 
Ministerio de la Vivenda i el 40% pel Consorci. 

Vist que, per poder rebre la subvenció de 811.430,05 €, concedida pel Ministerio de la Vivenda s’ha de 
signar abans del dia 17 de juliol de 2010  el Conveni entre el Ministerio de la Vivenda  i el Consorci de 
la Ciutat romana de Pol·lèntia. 

Prèviament a la signatura del Conveni amb el Ministerio de la Vivenda, s’ha de signar un conveni  
entre les tres administracions que conformen el Consorci, quant al seu compromís d’aportar el 40% 
restant de les despeses de l’execució de les obres de rehabilitació del casal, cas contrari es perdria la 
subvenció estatal. 

Atesa la memòria econòmica del secretari tècnic del Departament de Cultura i Patrimoni de dia 14 de 
juliol de 2010, en la qual es fonamenta la signatura urgent per part del conseller executiu del 
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Departament de Cultura i Patrimoni del  Conveni entre l’Ajuntament d’Alcúdia, el Consell Insular de 
Mallorca i el Govern de les Illes Balears integrants del Consorci de la Ciutat Romana de Pol·lèntia, 
obviant alguns tràmits procedimentals, ja que la pèrdua de la subvenció estatal, amb un montant 
econòmic considerable de 811.430,05 €,  comportaria un greuge al Consorci, ja que el 100% de la 
despesa total (1.352.383,41 €) hauria d’assumir-se per les tres administracions integrants del mateix. 

Atès que a càrrec de l’aplicació pressupostària 20.33610.76700 es destinaran 111.685,18 € a l’anualitat 
2011 i la quantitat de 68.632,60 € a l’anualitat 2012, per fer front a la despesa esmentada, tot 
condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient dels pressuposts del Consell Insular de Mallorca 
per als anys 2011 i 2012. 

Atès el que disposa l’article 88 del Real decret 500/1990, de 20 d’abril, pel que es desenvolupa el 
Capítol primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, 
en matèria de pressupost estableix que el Ple  és l’òrgan competent per aprovar les despeses 
Plurianuals. 

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

ACORD 

1.-RATIFICAR la resolució adoptada pel conseller executiu del Departament de Cultura i Patrimoni 
Històric, amb data 14 de juliol de 2010, la qual s’adjunta i forma part integrant del present acord, 
relativa a l’aprovació del conveni plurianual, signat el 8 de juliol de 2010, amb caràcter d’urgència a fi 
d’evitar la pèrdua de la subvenció estatal, entre les tres administracions integrants del Consorci de la 
Ciutat Romana de Pol·lèntia: el Govern de les Illes Balears, el Consell Insular de Mallorca i 
l’Ajuntament d’Alcúdia per atendre les despeses de l’execució de les obres de reforma del casal Can 
Domènec (seu del Consorci) d’Alcúdia. 

2.- NOTIFICAR aquest Acord als interessats. 

ASSUMPTE: APROVACIÓ DEL CONVENI PLURIANUAL (2011-2012) DE 
COL·LABORACIÓ, SIGNAT EL 8/07/2010, ENTRE LES TRES ADMINISTRACIONS 
INTEGRANTS DEL CONSORCI DE LA CIUTAT ROMANA DE POL·LÈNTIA: EL GOVERN 
DE LES ILLES BALEARS, EL CONSELL INSULAR DE MALLORCA I L’AJUNTAMENT 
D’ALCÚDIA PER DUR A TERME LES OBRES DE REHABILITACIÓ DEL CASAL DE CAN 
DOMENEC (SEU SOCIAL DEL CONSORCI) DEL TERME MUNICIPAL D’ALCÚDIA 

ANTECEDENTS 

El 30 de novembre del 2000 es signà el Conveni Marc de col·laboració entre l’Ajuntament d’Alcúdia, 
el Consell Insular de Mallorca i el Govern de les Illes Balears per a la constitució del Consorci de la 
Ciutat Romana de Pol·lèntia i dels estatuts que el regeixen. 

El dia 23 de gener de 2003 la Junta Rectora del Consorci va acordar l’adquisició del casal de Can 
Domenec com a futura seu social del Consorci, el qual necessita dotar-se d’unes instal·lacions acord 
amb l’ús a que es destina. 

El 30 d’octubre de 2007 es va signar el Protocol General entre el Ministerio de la Vivienda i el 
Consorci de la Ciutat Romana de Pol·lèntia per a la rehabilitació del casal de Can Domenec d’Alcúdia. 

Vist que el Conveni per a la rehabilitació del casal conté un pressupost de licitació de un milió tres-
cents cinquanta-dos mil tres-cents vuitanta-tres euros amb quaranta-un cèntims (1.352.383,41 €) IVA 
inclòs. 

Vist que el finançament de les obres es realitzarà mitjançant les aportacions següents: 60% pel 
Ministerio de la Vivenda i el 40% pel Consorci. 

Vist el Consorci aportarà la quantitat total de 540.953,36 €, dividits de la següent manera: anualitat 
2011: 335.055,56 € i anualitat 2012: 205.897,80 €. 

Vist que a la sessió del 30 de juliol de 2008 la Junta Rectora del Consorci va acordar, entre d’altres, 
una despesa plurianual (anys 2011-2012) amb l’objecte de finançar la rehabilitació del casal, de tal 
manera que dita aportació es dividís entre les administracions en tres parts del tal manera que la part 
del Consell Insular de Mallorca serà la següent: la quantitat de 111.685,18 € a l’anualitat 2011 i la 
quantitat de 68.632,60 € a l’anualitat 2012. 
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Vist que, per poder rebre la subvenció de 811.430,05 €, concedida pel Ministerio de la Vivenda s’ha de 
signar abans del dia 17 de juliol de 2010  el Conveni entre el Ministerio de la Vivenda  i el Consorci de 
la Ciutat romana de Pol·lèntia. 

Prèviament a la signatura del Conveni amb el Ministerio de la Vivenda, s’ha de signar un conveni  
entre les tres administracions que conformen el Consorci, quant al seu compromís d’aportar el 40% 
restant de les despeses de l’execució de les obres de rehabilitació del casal, cas contrari es perdria la 
subvenció estatal. 

Atesa la memòria econòmica del secretari tècnic del Departament de Cultura i Patrimoni de dia 14 de 
juliol de 2010, en la qual es fonamenta la signatura urgent per part del conseller executiu del 
Departament de Cultura i Patrimoni del  Conveni entre l’Ajuntament d’Alcúdia, el Consell Insular de 
Mallorca i el Govern de les Illes Balears integrants del Consorci de la Ciutat Romana de Pol·lèntia, 
obviant alguns tràmits procedimentals, ja que la pèrdua de la subvenció estatal, amb un montant 
econòmic considerable de 811.430,05 €,  comportaria un greuge al Consorci, ja que el 100% de la 
despesa total (1.352.383,41 €) hauria d’assumir-se per les tres administracions integrants del mateix. 

Atès que a càrrec de l’aplicació pressupostària 20.33610.76700 es destinaran 111.685,18 € a l’anualitat 
2011 i la quantitat de 68.632,60 € a l’anualitat 2012, per fer front a la despesa esmentada, tot 
condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient dels pressuposts del Consell Insular de Mallorca 
per als anys 2011 i 2012. 

Per tot l’exposat, en ús de les atribucions conferides, el conseller executiu del Departament de Cultura i 
Patrimoni , 

RESOLC 

1.-Aprovar el conveni plurianual, signat el 8 de juliol de 2010, amb caràcter d’urgència a fi d’evitar la 
pèrdua de la subvenció estatal, entre les tres administracions integrants del Consorci de la Ciutat 
Romana de Pol·lèntia: el Govern de les Illes Balears, el Consell Insular de Mallorca i l’Ajuntament 
d’Alcúdia per atendre les despeses de l’execució de les obres de reforma del casal Can Domènec (seu 
del Consorci) d’Alcúdia, i que ratifiqui aquesta resolució el PLE. 

2.- Concedir una subvenció al Consorci de la Ciutat Romana de Pol·lèntia per dur a terme les obres de 
rehabilitació del casal de Can Domenec, durant els anys 2011 i 2012, per import de CENT 
VUITANTA MIL TRES-CENTS DISSET EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS (180.317,78 
€), tramitats com anticipat de despesa ,i distribuïts de la següent manera: 

Any 2011:  111.685,18 €  

Any 2012:     68.632,60 € 

Atès que l’import total del projecte d’execució de les obres són 1.352.383,41 €: Anualitat 2011-----
837.638,90€ i  Anualitat 2012-----514.744,51€, el Consorci de la Ciutat Romana de Pollentia haurà 
d’acreditar mitjançant la presentació d’una certificació abans del 31 de desembre la totalitat del 
projecte per a cada anualitat per procedir al pagament íntegre de la subvenció. 

En cas de no acreditar el total dels imports corresponents a cada anualitat es farà la reducció 
proporcional, d’acord amb l’article 88 del Real 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. 

2.- Autoritzar i disposar la despesa plurianual per l’import de 180.317,78 € (111.685,18 € per l’any 
2011 i 68.632,60 € per l’any 2012), a favor del Consorci de la Ciutat Romana de Pol·lentia, amb CIF P-
0700015-A, a càrrec de la l’aplicació pressupostària 20.33610.76700, tot condicionat a l’existència de 
crèdit adequat i suficient dels pressuposts del Consell Insular de Mallorca per als anys 2011 i 2012. 

L’entitat beneficiària haurà de presentar el que s’ha previst en el text del Conveni. Així mateix, haurà 
de complir les obligacions mínimes establertes en l’article 10 del Reglament de subvencions del 
Consell Insular de Mallorca, aprovat en sessió de 26 de juliol de 2001 (BOIB núm. 132 de 3/11/01) i 
sotmetre’s a les actuacions posteriors de comprovació i control de la Intervenció del CIM i del Tribunal 
de Comptes. En cas d’incompliment, l’entitat beneficiària restarà subjecta al que disposa l’apartat 2 de 
l’article 13 del Reglament esmentat. Així mateix, el fet d’alterar-ne les condicions o d’obtenir altres 
ajudes concurrents que no figurin a la sol·licitud podrà comportar la modificació d’aquest acord. 

Atès l’establert al paràgraf anterior, el beneficiari podrà sol·licitar una bestreta de fins al 100% de 
l’aportació sense la necessitat de constituir aval. En aquest sentit, la Presidència del Consell de 
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Mallorca, d’acord amb la sol·licitud del beneficiari i l’informe previ justificatiu del secretari tècnic, ha 
d’atorgar la bestreta sol·licitada sense l’exigència de constituir aval bancari.. 

4.- Notificar aquesta resolució a les persones interessades. 

S’aprova per unanimitat. 

PUNT 18. PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT 
EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS DEL DEPARTAMENT DE CULTURA I 
PATRIMONI. 

Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu del Departament de 
Cultura i Patrimoni que diu: 

1. S'han presentat factures corresponents a béns i serveis prestats amb destí al Departament de Cultura i 
Patrimoni durant l’any 2010. 

2. S'ha emès informe jurídic i informe d'Intervenció General núm. ref. REC.124/10 de data 30 de juny 
de 2010, que figuren al corresponent expedient. 

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

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

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

6. D’acord amb les bases d’execució, correspon al conseller executiu de Presidència 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 VINT-I-UN MIL SET-CENTS VINT-I-DOS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS 
(21.722,52 €). 

2n. Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions de les factures incloses a la relació adjunta, per 
import total de VINT-I-UN MIL SET-CENTS VINT-I-DOS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS 
(21.722,52 €) contretes pel Departament de Cultura i Patrimoni segons el següent detall: 

  CODI RELACIÓ CENTRE/SERVEI IMPORT RC 

1 F/2010/8 
BIBLIOTEQUES, ARXIUS I 
MUSEUS 

21.722,52 € 220100012975 

 

3r. Atesa l’existència de crèdit adequat i suficient al pressupost de l’exercici 2010, les despeses 
aprovades amb els codis de relació F/2010/8, s’imputaran a les aplicacions pressupostàries equivalents 
segons disposa l’annex II de la OEHA 3565/2008, que és d’aplicació als pressupost a partir de 
l’exercici 2010. 

4r. Proposar al conseller executiu de Presidència l’ordenament dels pagaments. 

El Sr. FONT MASSOT (conseller executiu de Cultura i Patrimoni) explica que aquest 
reconeixement extrajudicial de crèdit és bàsicament de tràmit i ve donat per 
l’adjudicació de la custòdia de l’arxiu que era per a 2009 i 2010 amb la previsió que 
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en gener de 2010 una part de la custòdia ja no s’hagués de fer per la posada en 
funcionament del compactus. 

La mateixa adjudicació preveia la possibilitat que la primera fase del compactus no 
estigués llesta dia 1 de gener i que, per tant, la pròrroga de la custòdia dels metres 
lineals d’arxiu que preveien llevar amb el compactus. 

Efectivament ha estat així i a finals d’anys ja es va veure que el compactus no estaria 
llest fins a finals d’abril. Se’n va començar la tramitació que s’ha anat endarrerint i 
quan Intervenció General ha emès el seu informe ha dit que això s’havia d’haver 
aplicat a dia 1 de gener, que ara era extemporani i que s’havia de tramitar per 
reconeixement extrajudicial de crèdit. 

Així doncs, aquests són els motius d’aquest reconeixement extrajudicial de crèdit de 
21.000 euros que corresponen a la custòdia d’una part de l’arxiu durant els primers 4 
mesos de 2010. 

No s’aprova atès que obté el resultat de catorze vots a favor (PSOE i Bloc per 
Mallorca), tres abstencions (UM) i setze vot en contra (PP). 

DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL 

PUNT 19. APROVACIÓ I ADHESIÓ AL CONVENI PER A LA CREACIÓ 
DEL CONSORCI DE RECURSOS SOCIOSANITARIS I ASSISTENCIALS DE 
LES ILLES BALEARS I APROVACIÓ DELS SEUS ESTATUTS. 

Es dóna compte de la següent proposta del president en funcions de l'Institut 
Mallorquí d'Afers Socials: 

ANTECEDENTS 

1. Mitjançant l’Acord del Consell de Govern del dia 16 de gener de 2004 es va crear el Consorci de 
Recursos Sociosanitaris i Assistencials de Mallorca, per impulsar, programar, executar, promoure i 
finançar la creació d’infraestructures, equipaments, instal·lacions i, en general, de tot tipus de recursos 
sociosanitaris i assistencials a l’illa de Mallorca. Els membres promotors del Consorci de Recursos 
Sociosanitaris i Assistencials de Mallorca varen ser l’Administració de la Comunitat Autònoma de les 
Illes Balears i l’Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca. 

2. El Ple del Consell de Mallorca va ratificar aquest acord mitjançant l’aprovació definitiva de la 
constitució del Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de Mallorca i dels seus Estatuts, en 
data 3 de maig de 2004.  

3. Amb el mateix objectiu foren creats, posteriorment, els consorcis de recursos sociosanitaris i 
assistencials de Menorca i el d’Eivissa i Formentera, els quals comparteixen amb l’anterior objectius i 
finalitats. El primer es va crear mitjançant l’Acord del Consell de Govern de 23 de setembre de 2005, i 
el segon mitjançant l’Acord de 16 de gener de 2004. 

4. Atesa la idèntica naturalesa de les tres entitats, les parts varen advertir els beneficis que comportaria 
fusionar-los en un, la qual cosa permetria treure profit de la centralització de les actuacions i de la presa 
de decisions, afavorir una gestió més eficient i reduir costs econòmics, evitar duplicitats en els recursos 
emprats i una resposta més i ràpida davant les necessitats col·lectives que sorgeixin, la qual cosa 
redunda en una millora que afavoreix l’interès general. 

5. Dia 4 de març de 2010 la Junta Rectora del Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de 
Mallorca va adoptar, per unanimitat, un acord per tal de transformar-lo i fusionar-lo amb la resta de 
consorcis de la mateixa naturalesa, amb la finalitat de crear un nou consorci d’àmbit autonòmic. 
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6. Les administracions consorciades consideren d’interès dur a terme l’operació de fusió dels tres 
consorcis de recursos sociosanitaris i assistencials existents, i amb aquesta finalitat s’ha elaborat el text 
dels estatuts que han de regir la nova entitat de caire autonòmic. 

7. En data 23 de juny de 2010 el coordinador de l’Àrea Assistencial de l’Institut Mallorquí d’Afers 
Socials, amb el vistiplau del director executiu de Serveis Socials, han presentat un informe proposta per 
aprovar el conveni de creació d’aquest nou consorci i dels estatuts que l’han de regir. La Secretaria i la 
Intervenció General han emès informe conjunt sobre el contingut del conveni i dels estatuts i del 
procediment.  

FONAMENTS DE DRET 

PRIMER. De conformitat amb el que estableix l’art 47 de la Llei de consells insulars, aquests ens 
poden constituir consorcis amb altres administracions públiques per a fins d’interès comú o amb 
entitats privades sens ànim de lucre que persegueixin finalitats d’interès públic, concurrents amb altres 
administracions públiques. 

La proposta que se sotmet a la consideració del Ple té per objecte crear el Consorci de Recursos 
Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears per tal d’impulsar, programar, executar, promoure i 
finançar la creació d’infrastructures, equipaments, instal·lacions i, en general, de tot tipus de recursos 
sociosanitaris i assistencials a les Illes Balears. 

Així mateix, el conveni té per finalitat establir els aspectes de la col·laboració entre la Conselleria 
d’Afers Socials, Promoció i Immigració, i els consells insulars de Mallorca, Menorca, d’Eivissa i de 
Formentera per crear i la posar en funcionament el Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials 
de les Illes Balears, i també regular determinats aspectes del procés de fusió dels consorcis de recursos 
sociosanitaris i assistencials de Mallorca, de Menorca i d’Eivissa i Formentera. 

SEGON. El consorci és una entitat associativa, de caràcter voluntari, té personalitat jurídica pròpia i es 
regeix per uns estatuts que han de ser aprovats pels òrgans competents de totes les entitats 
consorciades. 

Els Estatuts han de determinar els fins del consorci, així com les particularitats del seu règim orgànic, 
funcional i financer. Pel que fa al règim orgànic, l’art 4 LRJPC estableix que els òrgans de decisió del 
consorci estaran integrats per representants de totes les entitats consorciades, en la proporció que es fixi 
en els estatuts. 

Pel que fa al règim pressupostari i comptable el consorci es troba sotmès al règim de comptabilitat 
pública. 

TERCER. Quan al procediment a seguir per a la tramitació de l’expedient, s’ha d’aprovar la creació 
del consorci per acord motivat adoptat per la majoria absoluta dels membres de la corporació, acord en 
el qual es pot incloure l’aprovació inicial dels estatuts. Aquest acord s’ha de sotmetre a exposició 
pública per un període de trenta dies.  

Es podrà fer constar expressament que, en el cas que no es presentessin al·legacions, l’aprovació 
provisional s’entendrà elevada a definitiva, i es publicarà, en aquest cas, la publicació íntegra dels 
Estatuts definitius al BOIB, sens cap altre tràmit. 

Per tot això, propòs que s’elevi a Ple la següent  

PROPOSTA D’ACORD 

Primer. Ratificar els acords de la Junta Rectora del Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials 
de Mallorca celebrada dia 4 de març de 2010 següents:  

- Acordar la fusió del Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de Mallorca amb la resta de 
consorcis existents (el de Menorca i el d’Eivissa i Formentera) per tal de crear un nou consorci d’àmbit 
autonòmic. 

- Proposar la dissolució i la consegüent liquidació del Consorci de Recursos Sociosanitaris i 
Assistencials de Mallorca, la qual serà efectiva en el moment de la creació i posada en funcionament 
del nou consorci que sorgeixi de la fusió. 
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- Acordar que els béns, drets i obligacions la titularitat de les quals ostenta el Consorci de Recursos 
Sociosanitaris i Assistencials de Mallorca s’incorporaran íntegrament a l’actiu i al passiu del nou 
consorci autonòmic.  

Segon. Aprovar el conveni per a la creació del Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de 
les Illes Balears.  

Tercer. Aprovar-ne els estatuts, el text dels quals s'incorpora com a annex a la present proposta, i 
sometre'ls a informació pública per un termini de trenta dies per tal que totes les persones que hi 
estiguin interessades puguin examinar l'expedient i formular les al·legacions que estimin pertinents. Si 
no se'n presentassin, l’acord s’elevarà a definitiu. 

Estatuts del Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears 

Capítol I 

Disposicions generals 

Article 1 

Constitució i denominació 

Amb la denominació Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencial de les Illes Balears es 
constitueix una entitat per impulsar, programar, executar, promoure i finançar la creació 
d’infraestructures, d’equipaments, d’instal·lacions i, en general, de tot tipus de recursos sociosanitaris i 
assistencials a les Illes Balears. 

Article 2 

Naturalesa jurídica 

1. El Consorci té caràcter d’ens públic, associatiu i voluntari. Està dotat de personalitat jurídica pròpia i 
de patrimoni propi, ambdues coses independents dels seus membres, i es regeix per les disposicions 
legals i reglamentàries que hi siguin aplicables, i també pel que disposen aquests Estatuts. 

2. El Consorci no té finalitat lucrativa. 

Article 3 

Capacitat jurídica 

1. El Consorci té plena capacitat jurídica i d’actuar per satisfer els seus fins en el marc de la legislació 
vigent i, per tant, té capacitat per dur a terme actes d’administració i disposició de béns, i també per 
subscriure contractes, formalitzar convenis, assumir obligacions, interposar recursos, ser beneficiari 
d’expropiacions i, en general, per dur a terme tots els actes necessaris per aconseguir les finalitats i els 
objectius que se li encomanin. 

2. En l’esfera de les seves competències, corresponen al Consorci les potestats administratives 
necessàries per complir les seves finalitats. 

3. La representació del Consorci, com a persona jurídica, l’exerceixen les persones i l’organització que 
determinen aquests Estatuts. 

Article 4 

Principis generals 

L’organització i el funcionament del Consorci s’ajusten als principis de cooperació i col·laboració entre 
els membres que l’integren, transparència, participació, eficàcia, eficiència i economia. 

Article 5 

Finalitats 

1. El Consorci té com a finalitats programar, impulsar, executar, promoure i finançar: 

a) La construcció d’infraestructures de nova planta de caràcter sociosanitari, assistencial i socials. 

b) La rehabilitació, la modificació i l’adaptació d’immobles i d’altres edificacions per destinar-los a 
usos sociosanitaris, assistencials o socials. 

c) L’equipament d’instal·lacions i centres sociosanitaris, assistencials i socials. 
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d) La creació de qualsevol altre tipus de recursos sociosanitaris, assistencials i socials. 

2. Per aconseguir aquestes finalitats, el Consorci està facultat per dur a terme totes les actuacions que 
siguin necessàries i, entre d’altres, les següents: 

a) Encarregar, aprovar i contractar tot tipus de projectes, construccions, obres, reformes, instal·lacions, 
equipaments, subministraments, serveis, consultories i assistències tècniques. 

b) Dur a terme la tramitació de tot tipus de contractes necessaris per a la consecució dels seus fins. 

c) Adquirir, vendre, permutar, disposar, cedir, arrendar i administrar béns mobles i immobles; 
constituir, modificar i extingir drets de qualsevol naturalesa, i, en general, realitzar tots els negocis 
jurídics que siguin convenients per complir les finalitats del Consorci, en els termes prevists en la 
normativa que sigui aplicable. 

d) Contractar els recursos humans adequats per aconseguir les finalitats de l’ens. 

e) Subscriure convenis, concerts i altres formes de col·laboració reglada amb altres institucions 
públiques i persones o entitats públiques o privades sense ànim de lucre. 

f) Finançar operacions de capital per construir, rehabilitar, adequar, millorar i adaptar recursos 
sociosanitaris als municipis de les Illes balears. 

g) Qualsevol altra comesa necessària o convenient per al bon fi del Consorci. 

3. El Consorci, per complir les seves finalitats, pot dur a terme les actuacions que li pertoquen en nom 
propi o en nom dels subjectes consorciats, per delegació o encàrrec de gestió d’aquests. No obstant 
això, les administracions consorciades poden actuar en nom propi, amb l’acord previ de l’òrgan 
col·legiat superior del Consorci en què estiguin representades les administracions consorciades, per a 
l’exercici de totes les potestats que, com a intransferibles, no els poden delegar. 

Article 6 

Règim jurídic 

El Consorci es regeix per les disposicions que contenen aquests Estatuts, per la reglamentació interna 
que els desplegui, per l’ordenament jurídic públic de l’Administració de la Comunitat Autònoma, 
especialment el referent als organismes públics, per la resta de disposicions legals i reglamentàries que 
hi siguin aplicables i, supletòriament, per la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú. 

Article 7 

Seu i delegacions 

El Consorci estableix el seu domicili a la plaça de la Drassana, 4, de Palma. No obstant això, aquest 
domicili es pot modificar per acord de la Junta Rectora. A més, en cas de necessitat, la Junta Rectora 
pot acordar establir delegacions territorials a la resta d’illes. 

Article 8 

Àmbit territorial 

El Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencial de les Illes Balears exerceix les seves activitats 
en el territori de les Illes Balears. 

Article 9 

Durada 

El Consorci es constitueix per temps indefinit i només pot dissoldre’s per les causes que estableixen la 
llei o aquests Estatuts. 

Capítol II 

Membres del Consorci 

Article 10 

Classes de membres i composició 

1. Poden ser part del Consorci dues classes de membres: 
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a) Els membres promotors. 

b) Els membres adherits. 

2. Els membres promotors constitueixen el Consorci; no obstant això, poden adherir-s’hi, sense 
prerrogatives sobiranes en el funcionament, altres institucions públiques i persones o entitats públiques 
o privades sense ànim de lucre, que tenen la condició de membres adherits. 

Article 11 

Membres promotors 

1. Són membres promotors del Consorci: 

a) L’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 

b) El Consell Insular de Mallorca. 

c) El Consell Insular de Menorca. 

d) El Consell Insular d’Eivissa. 

e) El Consell Insular de Formentera. 

2. És obligació exclusiva de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears transferir 
anualment les quanties que es fixin en el pressupost del Consorci per sufragar les despeses de personal i 
les que afecten la realització d’operacions corrents no financeres. 

3. Són obligacions de tots els membres promotors, en relació amb les operacions que es duguin a terme 
a l’àmbit territorial respectiu en el que exerceixen competències: 

a) Transferir anualment al Consorci les quanties que, per unanimitat, determini la Junta Rectora 
mitjançant l’aprovació del pla anual d’actuacions i inversions de l’ens per sufragar les despeses 
d’inversió i altres operacions de capital. 

b) Transferir anualment al Consorci les quanties que, per unanimitat, determini la Junta Rectora per 
sufragar les despeses de les operacions financeres que concerti l’ens. 

c) Adscriure o cedir al Consorci els béns i els drets de qualsevol naturalesa que determini per 
unanimitat la Junta Rectora en el pla anual d’actuacions i inversions de l’ens. 

4. Són drets dels membres promotors: 

a) Formar part de la Junta Rectora i tenir-hi representació, amb les atribucions sobiranes sobre el 
Consorci que estableixen aquests Estatuts. 

b) Vetlar en tot moment perquè el Consorci compleixi els seus objectius. 

Article 12 

Membres adherits 

1. Pot ser membre adherit del Consorci, amb l’acceptació prèvia per unanimitat de la Junta Rectora, 
qualsevol altra administració pública, institució, entitat i persona pública o privada, sense ànim de 
lucre, que faci aportacions d’acord amb l’establert a l’article 30.2. 

2. Són obligacions dels membres adherits: 

a) Satisfer, si escau, les seves aportacions econòmiques en la quantia i la forma que es convingui. 

b) Aportar els béns, drets o demés recursos a què s’hagin compromès en l’acord d’adhesió o en els 
instruments posteriors. 

3. Els membres adherits poden estar representats a la Junta Rectora, amb veu i sense vot, quan aquesta 
així ho decideixi i en la forma acordada.  

Capítol III 

Règim orgànic 

Article 13 

Òrgans 

Per acomplir les finalitats que té assignades, el Consorci es regeix pels òrgans següents: 
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a) La Junta Rectora. 

b) El president o la presidenta de la Junta Rectora. 

c) El vicepresident o la vicepresidenta. 

d) El o la gerent del Consorci. 

Article 14 

Composició de la Junta Rectora  

1. La Junta Rectora és el màxim òrgan de direcció i govern del Consorci, i l’integren aquests membres: 

a) El conseller o la consellera competent en matèria de serveis socials, que hi actua com a president o 
presidenta, o la persona en qui delegui. 

b) El conseller o la consellera competent en matèria de salut, que hi actua com a vicepresident, o la 
persona en qui delegui. 

c) Set membres en representació del Govern de les Illes Balears, que designa el Consell de Govern, o 
les persones en qui deleguin. 

d) Dos membres en representació del Consell Insular de Mallorca i designats per aquest, o les persones 
en qui deleguin. 

e) Dos membres en representació de Consell Insular de Menorca, o les persones en qui deleguin. 

f) Dos membres en representació de Consell Insular d’Eivissa, o les persones en qui deleguin. 

g) Dos membres en representació de Consell Insular de Formentera, o les persones en qui deleguin. 

2. També forma part de la Junta Rectora del Consorci, amb veu i sense vot, el secretari o la secretària 
de la Junta, càrrec que ocupa el o la gerent del Consorci. 

3. Poden assistir a les sessions de la Junta Rectora, sense dret a vot, els assessors o experts que hi siguin 
convocats, i també, si escau, els delegats territorials. 

Article 15 

Competències de la Junta Rectora 

La Junta Rectora té, entre d’altres, les atribucions següents: 

a) Fixar les directrius i els criteris generals d’actuació del Consorci. 

b) Aprovar els reglaments i les normes de règim intern del Consorci. 

c) Aprovar el pla anual d’actuacions i inversions de l’entitat, així com les seves modificacions i, amb 
l’aprovació prèvia dels òrgans competents de les administracions consorciades respectives, quantificar 
la participació de cada membre del Consorci en el finançament de les inversions i d’altres operacions 
de capital, i determinar l’aportació de béns i drets. 

d) Aprovar el pressupost general del Consorci. 

e)Aprovar noves aportacions no previstes en el pressupost així com les possibles   modificacions 
d’aquest. 

f) Autoritzar les operacions d’endeutament del Consorci, prèvia realització dels tràmits legals oportuns 
i complint els requisits establerts a la normativa aplicable en matèria de finances.  

g) Aprovar els comptes anuals del Consorci. 

h) Aprovar la liquidació anual del pressupost vençut. 

i) Aprovar i modificar, amb subjecció al pressupost anual aprovat, la plantilla de personal propi del 
Consorci i fixar-ne la forma de provisió i les retribucions. 

j) Acordar les mesures pertinents per a l’administració dels béns i dels drets del Consorci, com també 
l’adquisició, la venda, la permuta, l’arrendament, la cessió gratuïta o onerosa i el gravamen d’aquests i, 
en general, tots els negocis jurídics que siguin convenients per acomplir les seves finalitats sempre que 
facin referència a actes de disposició del patrimoni del Consorci, en els termes prevists en la normativa 
que hi sigui aplicable. 
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k) Nomenar el o la gerent del Consorci, a proposta del president o de la presidenta de la Junta Rectora. 

l) Autoritzar la subscripció de convenis i altres formes reglades de col·laboració amb entitats, empreses 
o persones jurídiques, públiques o privades, com també decidir la participació del Consorci en altres 
entitats. La Junta Rectora determinarà els casos en què s’atribuirà aquesta facultat a la presidència, tot 
establint-ne els límits i condicions. 

m) Determinar els supòsits en els quals és necessària l’autorització prèvia de la Junta Rectora per 
contractar obres, serveis i subministraments, i autoritzar-ne la contractació, si escau. 

n) Fixar els criteris d’ordenació de pagaments i assignar en aquesta matèria les atribucions del president 
o la presidenta de la Junta Rectora i del o la gerent. 

o) Autoritzar, disposar i ordenar els pagaments la competència dels quals la Junta Rectora no hagi 
atribuït a altres òrgans del Consorci. 

p) Determinar i aprovar les formes de gestió de les quals es vulgui dotar el Consorci per dur a terme les 
seves activitats. 

q) Acceptar donacions i cessions destinades al Consorci. 

r) Aprovar els expedients sancionadors del personal adscrit al Consorci i imposar les sancions 
corresponents si es tracta de faltes greus o molt greus. 

s) Exercir accions judicials i administratives de tot tipus, interposar recursos i, en general, dur a terme 
qualsevol actuació en defensa dels interessos i dels drets del Consorci en tot tipus de procediments, 
directament o mitjançant els apoderaments adequats. 

t) Aprovar l’admissió de membres adherits i els acords d’adhesió corresponents. 

u) Aprovar la modificació dels Estatuts. 

v) Proposar i aprovar la fusió, la transformació, la dissolució i la liquidació del Consorci. 

w) Resoldre les controvèrsies que se suscitin com a conseqüència d’aplicar aquests Estatuts. 

x) Acordar la delegació de funcions en el president o la presidenta de la Junta Rectora o en el o la 
gerent del Consorci. 

y) Acordar l’establiment de delegacions territorials i designar, si escau, delegats territorials i fixar les 
funcions que se’ls assignen. 

z) Exercir totes les funciones no atribuïdes expressament a altres òrgans del Consorci. 

Article 16 

El president o la presidenta de la Junta Rectora 

Actua com a president o presidenta de la Junta Rectora i del Consorci la persona que ocupa el càrrec de 
conseller o consellera competent en matèria de serveis socials. 

Article 17 

Atribucions del president o la presidenta de la Junta Rectora 

1. Corresponen al president o la presidenta de la Junta Rectora les atribucions següents: 

a) Fixar la formulació definitiva del pla anual d’actuacions i inversions de l’entitat, així com les seves 
modificacions, i sotmetre’ls a l’aprovació de la Junta Rectora, i proposar la participació de cada 
membre del Consorci en el finançament. 

b) Proposar la quantia i la proporció amb què els membres del Consorci sufraguen les despeses 
derivades de les operacions financeres que concerti l’ens. 

c) Fixar la formulació definitiva del pressupost general i proposar-lo a la consideració de la Junta 
Rectora perquè l’aprovi, si escau. 

d) Elevar a la Junta Rectora els comptes generals del Consorci que formalitzi el o la gerent. 

e) Sotmetre a deliberació de la Junta Rectora la liquidació del pressupost vençut. 

f) Aprovar i contractar els projectes d’obres, serveis i subministraments dins els límits que estableixi la 
Junta Rectora. 
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g) Gestionar els recursos financers del Consorci, autoritzar i ordenar despeses i contreure obligacions, 
d’acord amb el que s’ha pressupostat i dins els límits que estableixi la Junta Rectora. 

h) Organitzar els serveis i l’alta direcció i inspecció del funcionament del Consorci. 

i) Proposar les línies i els criteris generals que han de regir les activitats del Consorci. 

j) Informar sobre les peticions d’adhesió de membres i elevar-les a la Junta Rectora. 

k) Proposar a la Junta Rectora modificacions en els Estatuts del Consorci. 

l) Exercir la representació legal del Consorci, amb l’amplitud de poders inherents en aquesta 
representació orgànica i amb la possibilitat de prendre, en circumstàncies especials o per raons 
d’urgència, qualsevol decisió que correspongui a la Junta Rectora, llevat dels actes dels quals es puguin 
derivar conseqüències econòmiques superiors a les previstes com a contracte menor en la Llei de 
contractes del sector públic. Posteriorment, el president o la presidenta ha de donar compte dels actes 
realitzats en virtut d’aquesta facultat a la Junta Rectora. 

m) Convocar, mitjançant el secretari o la secretària, els membres a les sessions de la Junta Rectora, 
fixar-ne l’ordre del dia i presidir-les. 

n) Dirigir i aixecar les sessions de la Junta Rectora, i dirimir els empats amb el seu vot de qualitat. 

o) Coordinar l’execució de les directrius i dels acord que adopta la Junta Rectora. 

p) Tenir la signatura del Consorci en qualsevol tipus d’actes, contractes, convenis i operacions 
d’endeutament que formalitzi el Consorci per desenvolupar les seves activitats que impliquin 
compromisos ferms davant tercers. 

q) Imposar al personal adscrit al Consorci sancions per faltes lleus i elevar a la Junta Rectora els 
expedients incoats per faltes greus i molt greus. 

r)Exercir les funcions que li delegui la Junta Rectora. 

s) En general, exercir totes les altres funcions que corresponguin a la gestió del Consorci que no 
s’atribueixin al o la gerent o que no se li deleguin. 

2. Es faculta el president o la presidenta per delegar les seves funcions, en tot o en part, amb caràcter 
temporal o permanent, en el vicepresident o la vicepresidenta o en el o la gerent, excepte les que li hagi 
delegat la Junta Rectora. 

Article 18 

El vicepresident o la vicepresidenta 

1. El conseller o la consellera competent en matèria de salut ostenta la vicepresidència del Consorci. 

2. El vicepresident o la vicepresidenta ha de suplir el president o la presidenta i assumir-ne les funcions 
en els casos de vacant, absència, malaltia o causa legal que li impedeixi exercir les seves funcions i, a 
més, ha d’exercir les atribucions que li delegui la presidència, amb l’autorització prèvia de la Junta 
Rectora. 

Article 19 

El o la gerent del Consorci 

El càrrec de gerent del Consorci recau en la persona que designa la Junta Rectora, a proposta del 
president o la presidenta, i exerceix, a més, de secretari o secretària de la Junta Rectora. 

Article 20 

Atribucions del o la gerent del Consorci 

Correspon al o la gerent la direcció dels serveis administratius del Consorci així com organitzar-ne i 
coordinar-ne el funcionament i, alhora, dirigeix, impulsa i supervisa la tramitació de les actuacions 
necessàries per a consecució dels objectius que té encomanats l’entitat. D’entre les atribucions 
específiques de la gerència, són funcions del o la gerent: 

a) Proposar el pla anual d’actuacions, inversions i operacions de capital del Consorci, i les seves 
modificacions, i elevar-lo a la consideració del president o la presidenta de l’entitat perquè en faci la 
formulació definitiva. 



 141

b) Preparar l’avantprojecte del pressupost general del Consorci i sotmetre’l a la consideració del 
president o la presidenta de l’entitat perquè en faci la formulació definitiva. 

c) Formalitzar els comptes generals del Consorci. 

d) Preparar la liquidació del pressupost vençut. 

e) Executar i fer executar les directrius i les decisions de la Junta Rectora i del president o la presidenta 
de l’ens. 

f) Gestionar les activitats i l’administració dels recursos ordinaris del Consorci, de conformitat amb els 
acords de la Junta Rectora i les ordres del president o la presidenta. 

g) Sotmetre a la Junta Rectora i al president o la presidenta del Consorci les iniciatives que consideri 
necessàries i oportunes per tal de complir-ne les finalitats. 

h) Despatxar i subscriure els documents necessaris per gestionar i tramitar de manera ordinària les 
activitats del Consorci, excepte en els casos en què ho hagi de fer el president o la presidenta. 

i) Ordenar i autoritzar despeses i pagaments dins els límits que acordi la Junta Rectora. 

j) Organitzar els serveis. 

k) Subscriure els contractes de treball i les nòmines del personal del Consorci. 

l) Exercir com a cap del personal adscrit al Consorci. 

m) Dur l’inventari de tots els béns, amb l’expressió de la seva modalitat i titularitat. 

n) Exercir les accions judicials i administratives que siguin necessàries per defensar els interessos del 
Consorci, amb l’autorització prèvia de la Junta Rectora o, en casos d’urgència, del president o la 
presidenta. 

o) Custodiar l’arxiu de la documentació corresponent al Consorci. 

p) Exercir com a secretari o secretària de la Junta Rectora. 

q)Trametre als membres constituents, semestralment, un resum de l’activitat desenvolupada i de la 
situació comptable del Consorci. 

r) Exercir les funcions que expressament li delegui la Junta Rectora o el president o la presidenta. 

Capítol IV 

Règim funcional de la Junta Rectora 

Article 21 

Sessions 

La Junta Rectora pot reunir-se en sessions ordinàries o en extraordinàries. El secretari o la secretària 
n’ha de convocar degudament els membres per ordre del president o la presidenta, i n’ha d’estendre 
l’acta corresponent, que s’ha d’aprovar en la mateixa sessió o en la sessió ordinària següent. 

Article 22 

Periodicitat en les sessions 

La Junta Rectora es reuneix en sessió ordinària dues vegades l’any. També pot reunir-se amb caràcter 
extraordinari, a iniciativa del president o la presidenta o a petició de, com a mínim, la meitat dels 
membres amb dret a vot. 

Article 23 

Règim de convocatòria, funcionament i adopció d’acords  

1. El règim de convocatòria, funcionament i adopció d’acords de la Junta Rectora és el que s’estableix 
amb caràcter general per als òrgans col·legiats en l’article 22 i els següents de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i en 
l’article 17 i els següents de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Això no obstant, s’estableixen els següents quòrums 
especials de votació:  



 142

a) És necessari el vot favorable de la meitat més un dels membres amb dret a vot perquè siguin vàlids 
els acords que s’adoptin sobre les matèries següents: la modificació dels Estatuts, l’aprovació dels 
plans d’actuació i inversió que es vulguin dur a terme en el marc del Consorci, així com les seves 
modificacions, l’aprovació del pressupost general, i les operacions d’endeutament. 

b) És necessària la unanimitat de tots els membres del Consorci amb dret a vot a la Junta Rectora 
perquè siguin vàlids els acords que s’adoptin en relació a la integració o adhesió de nous membres del 
Consorci, per determinar la participació que correspon a cadascun dels membres en el finançament de 
les actuacions i per modificar el règim de les aportacions previst en aquests estatuts per finançar les 
despeses de personal i les que afecten a la realització d’operacions corrents, així com per fixar les 
quanties i les proporcions en les quals han de participar les entitats consorciades en les càrregues 
derivades de la concertació d’operacions financeres de l’ens. 

També els acords relatius a la dissolució, liquidació del consorci, així com la seva fusió o 
transformació hauran de ser adoptats per unanimitat de tots els membres amb dret a vot a la Junta 
Rectora. 

2. L’alteració d’aquests Estatuts que impliqui una modificació substancial, i també la resta d’acords als 
quals fa referència el darrer paràgraf de l’apartat anterior, requereixen la ratificació de les entitats que 
siguin membres del Consorci, amb dret a vot a la Junta Rectora, de conformitat amb les seves pròpies 
normes. 

Article 24 

Delegació de vots 

Es permet fer votacions a través del sistema de delegació del vot. Si un membre de la Junta Rectora 
amb dret a vot és absent en la presa de decisions, pot manifestar la seva voluntat i fer ús del dret que té 
atribuït a través de la delegació en un altre membre de la Junta. La delegació ha de constar per escrit i 
ha d’indicar clarament la decisió o decisions afectades per la delegació. 

Article 25 

Règim de suplències 

1. Quan un membre de la Junta Rectora no pugui assistir a una o diverses sessions, hi pot assistir en el 
seu lloc la persona que figuri com a suplent de la primera, sempre que estigui degudament acreditada. 

2. La suplència pot figurar, si escau, en el document de nomenament del membre de la Junta Rectora 
del Consorci o en un document independent. 

Capítol V 

Patrimoni i recursos 

Article 26 

Patrimoni 

1. El patrimoni del Consorci és constituït per aquests béns: 

a) Els béns de qualsevol tipus que pugui adquirir, per qualsevol concepte, al llarg de la seva vigència. 

b) Els béns de qualsevol tipus que li cedeixin els membres promotors, els membres adherits o qualsevol 
altre organisme, entitat, empresa o, en general, persona física o jurídica, pública o privada. 

2. Les aportacions de béns al Consorci poden ser plenes, amb reserva de propietat o en la forma que 
convengui a les finalitats de l’ens. 

3. Pel que fa al règim jurídic del patrimoni, el Consorci es regeix per les disposicions de la Llei de 
patrimoni de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i les disposicions que la despleguen, sense 
perjudici de l’aplicació de la legislació de béns de les entitats locals pel que fa als adscrits als consells 
insulars de Mallorca, Menorca, d’Eivissa i de Formentera. 

Article 27 

Revocació de l’adscripció o cessió de béns 

En els acords d’adscripció o cessió de béns de titularitat de membres del Consorci a l’ens consorciat 
s’han d’establir els mitjans de control i fiscalització necessaris i, si escau, les condicions per revocar 
l’adscripció. 
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Article 28 

Reversió dels béns adscrits o cedits 

Els béns i els drets de qualsevol naturalesa adscrits o cedits funcionalment al Consorci per aconseguir 
els seus fins reverteixen automàticament a favor dels membres consorciats que els han aportats, una 
vegada s’han utilitzat per acomplir les finalitats que n’han determinat l’adscripció o la cessió i deixin 
de ser necessaris per acomplir-ne l’objecte. Aquesta reversió duu implícita, si escau, la de les 
pertinences, les accessions i totes les revaloritzacions que hagi duit a terme el Consorci, sense cap dret 
de compensació. 

Article 29 

Cessió de béns propis del Consorci 

1. D’acord amb la seva finalitat i de conformitat amb la legislació de patrimoni que és aplicable, es 
poden cedir gratuïtament a les administracions consorciades béns propis del Consorci des del moment 
en què no es consideri previsible que puguin ser utilitzats per aconseguir-ne les finalitats. 

2. L’acord de cessió ha d’expressar la finalitat concreta a la qual s’han de destinar els béns objecte de la 
cessió. 

Article 30 

Recursos 

1. Per acomplir els objectius i la finalitat institucional, el Consorci disposa dels recursos següents: 

a) Les aportacions dels membres promotors. 

b) Les aportacions dels membres adherits. 

c) Les subvencions, les aportacions, els ajuts i les donacions de qualsevol tipus que organismes, 
entitats, empreses o, en general, qualsevol persona física o jurídica, pública o privada atorguin a favor 
del Consorci. 

d) Els productes, les vendes o els increments derivats de la gestió patrimonial del Consorci. 

e) El producte de les operacions de crèdit. 

f) Les participacions o ingressos derivats dels convenis o concerts que estableixi el Consorci amb 
qualsevol organisme, entitat, empresa o, en general, qualsevol persona física o jurídica, pública o 
privada. 

g) Qualsevol altre recurs que, per qualsevol forma, s’aporti al Consorci. 

2. Les aportacions dels membres del Consorci, promotors o adherits, es poden fer en metàl·lic, en béns 
o drets, en aportació de mitjans personals, en gestió de projectes i estudis, en finançament d’obres o en 
qualsevol altra forma. 

Capítol VI 

Aportacions de les administracions consorciades 

Article 31 

Aportacions 

1. Els recursos dels quals s’ha de dotar el Consorci, els ha de fixar la Junta Rectora, amb l’aprovació 
del pressupost general per a l’exercici. 

2. Les despeses de personal del Consorci i les que afecten la realització d’operacions corrents no 
financeres de l’ens, en la quantia que determina el pressupost del Consorci, les ha de sufragar 
íntegrament, mitjançant les transferències corresponents, l’Administració de la Comunitat Autònoma 
de les Illes Balears.  

3. Les despeses d’inversió i altres operacions de capital, en la quantia que determina el pressupost 
general, les han d’assumir les administracions i els ens consorciats en les proporcions que acordi la 
Junta Rectora, sempre d’acord amb el que determina l’article 11 d’aquests Estatuts. 

4. El pressupost anual, pel que fa a despeses d’inversió i altres operacions de capital, en tot cas haurà 
de reflectir les obligacions econòmiques previstes en el pla anual d’actuacions i inversions, que fixa la 
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Junta Rectora per acord adoptat a l’efecte i que ha de ser immediatament anterior a l’aprovació del 
pressupost.  

5. Les despeses derivades de les operacions financeres que concerti el Consorci, han de ser  aportades 
per les administracions consorciades en la quantia i la proporció que determini la Junta Rectora, sempre 
d’acord amb el que determina l’article 11 d’aquests Estatuts. 

Capítol VII 

Pla anual d’actuacions i inversions 

Article 32 

Contingut del pla 

1. El Consorci ha d’elaborar anualment un pla anual d’actuacions i inversions en el qual s’ha de 
determinar: 

a) L’expressió dels objectius per assolir durant l’exercici. 

b) Les inversions i les operacions de capital que s’han de fer durant el període i les aportacions o 
recursos que espera obtenir per finançar les actuacions esmentades. 

c) La participació econòmica de cada ens consorciat en el finançament de les inversions i de la resta 
d’operacions de capital. 

d) L’aportació de béns i drets de qualsevol naturalesa en la forma que convengui a les finalitats del 
Consorci. 

e) Qualsevol altre recurs que, per qualsevol forma, s’aporti al Consorci com a font de finançament. 

2. El pla anual d’actuacions i inversions ha de tenir en compte les previsions pluriennals establertes 
oportunament. 

3. L’aprovació del pla anual d’actuacions i inversions del Consorci ha de ser immediatament anterior a 
l’aprovació del pressupost general de l’ens.  

Capítol VIII 

Règim economicofinancer 

Article 33 

Exercici econòmic 

L’exercici anual del Consorci coincideix amb l’any natural. 

Article 34 

Formació i aprovació del pressupost general 

1. El Consorci organitza el seu règim econòmic mitjançant el pressupost anual corresponent, 
l’estructura del qual ha de ser homogènia amb la que estableix l’Administració de la Comunitat 
Autònoma. 

2. La Junta Rectora ha d’establir i aprovar el pressupost del Consorci abans del 31 de desembre de cada 
any. 

3. El o la gerent del Consorci, abans de l’1 d’octubre de cada any, ha de presentar l’avantprojecte del 
pressupost, acompanyat d’un projecte de pla d’actuacions i inversions, al president o la presidenta de 
l’ens que, sempre abans del 15 d’octubre, ha de fixar-ne la formulació definitiva i l’ha de sotmetre a la 
consideració de la Junta Rectora perquè l’aprovi. 

4. Si s’inicia un exercici econòmic sense haver entrat en vigor el pressupost general corresponent, 
s’entén prorrogat el de l’exercici anterior fins que s’aprovi el nou pressupost. 

Article 35 

Liquidació del pressupost general 

El pressupost de cada exercici s’ha de tancar el 31 de desembre de l’any natural corresponent. La 
liquidació s’ha de practicar abans de dia 1 de març de l’exercici següent, i correspon a la Junta Rectora 
aprovar-lo. 
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Article 36 

Aprovació dels comptes generals 

1. El o la gerent del Consorci, en acabar l’exercici pressupostari, haurà de formalitzar i elaborar els 
comptes generals. 

2. El president o la presidenta elevarà a la Junta Rectora els comptes generals per a la seva 
consideració, els quals han de ser aprovats durant el primer trimestre de l’exercici següent al de 
referència i n’ha de retre comptes immediatament a les entitats consorciades. 

3. L’aprovació dels comptes generals s’ha de fer d’acord amb el que preveu la legislació pressupostària 
i de finances de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 

Article 37 

Comptabilitat, control financer i règim comptable  

1. El Consorci ha de dur la comptabilitat segons les normes legals establertes, amb independència de la 
possibilitat de dur els llibres auxiliars que es considerin adequats. La comptabilitat del Consorci ha de 
romandre a la seu de l’entitat. 

2. Els fons del Consorci s’han de custodiar en comptes bancaris oberts directament a nom de l’entitat. 

3. El control financer ordinari de l’entitat, l’ha d’efectuar la Intervenció General de la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears mitjançant auditories, en els termes establerts en el Text refós de la Llei 
de finances de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 
1/2005, de 24 de juny, i en les disposicions complementàries. 

4. La gestió comptable i financera de l’entitat s’ha d’efectuar d’acord amb la legislació pressupostària i 
de finances de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 

Capítol IX 

Recursos humans 

Article 38 

Elecció i nomenament del o la gerent del Consorci 

1. El nomenament de gerent ha de recaure en una persona qualificada per al càrrec que tindrà la 
consideració de personal d’alta direcció i la seva relació s’ha de regir pel contracte laboral pertinent i 
per les disposicions que hi siguin aplicables. 

3. El o la gerent ha d’exercir el càrrec amb dedicació exclusiva i està sotmès al règim 
d’incompatibilitats vigent. 

Article 39 

Contractació de personal en general 

Amb caràcter general, el personal del Consorci està sotmès al règim laboral. En tot cas, la contractació 
es regeix pels principis de capacitat, mèrit, publicitat i concurrència.  

Article 40 

Adscripció al Consorci de personal al servei de les entitats consorciades 

El Consorci pot disposar també del personal que li cedeixin les administracions consorciades o altres 
administracions, de conformitat amb la normativa sobre funció pública que hi sigui aplicable. 

Capítol X 

Contractació pública 

Article 41 

Règim de contractació 

1. L’activitat contractual del Consorci es regeix pel que disposa la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de 
contractes del sector públic, de conformitat amb el que n’estableix l’article 3.1.e). 

2. El president o la presidenta del Consorci és l’òrgan de contractació. 
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3. La composició de la mesa de contractació, l’ha de designar l’òrgan de contractació. 

4. El càrrec de president o presidenta de les meses de contractació recau en la persona designada per 
l’òrgan de contractació, en el o la gerent del Consorci o en un membre de la Junta Rectora. 

Capítol XI 

Impugnació d’actes 

Article 42 

Impugnació d’actes no subjectes a dret administratiu 

Contra els actes dels òrgans del Consorci no subjectes a dret administratiu, les persones interessades 
poden exercir les accions i interposar-hi els recursos que preveu la llei. 

Article 43 

Recursos contra actes subjectes a dret administratiu 

Contra els actes del Consorci subjectes a dret administratiu les persones interessades poden exercir les 
accions i interposar-hi els recursos que preveu la legislació autonòmica i estatal que hi sigui aplicable. 
A aquest efecte, posen fi a la via administrativa els actes que dicten la Junta Rectora i el presidenta o la 
presidenta del Consorci en l’exercici de les seves competències. 

Article 44 

Reclamacions prèvies 

Les reclamacions prèvies a la via judicial civil o laboral s’han d’interposar davant el president o la 
presidenta de la Junta Rectora, a qui correspon resoldre-les d’acord amb el que estableix la legislació 
aplicable. 

Capítol XII 

Modificació dels Estatuts, dissolució i altres transformacions del Consorci 

Article 45 

Modificació dels Estatuts 

1. La modificació dels Estatuts s’ha de fer a proposta de la Junta Rectora i l’han d’aprovar 
posteriorment les entitats consorciades. 

2. La modificació dels Estatuts s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. 

Article 46 

Adhesions de nous membre 

1. Qualsevol altra administració pública, institució, entitat o persona pública o privada, amb 
l’acceptació prèvia de la Junta Rectora pel vot per unanimitat dels seus membres, pot sol·licitar 
l’adhesió al Consorci. 

2. És competència de la Junta Rectora aprovar l’admissió de membres adherits i els acords d’adhesió 
corresponents. 

3. La incorporació de nous membres s’ha de formalitzar mitjançant el conveni d’adhesió corresponent. 

Article 47 

Separació 

1. Les entitats consorciades es poden separar del Consorci, amb un preavís d’un any, sempre que no es 
perjudiquin els interessos públics generals que representa l’ens, que l’entitat que se separa estigui al 
corrent dels seus compromisos anteriors i que garanteixi la liquidació de les obligacions aprovades fins 
al moment de la separació. 

2. El que disposa aquest article només és aplicable quan la separació d’una entitat integrada en el 
Consorci en permeti la continuïtat amb altres dues entitats consorciades o més. L’acord de separació ha 
de concretar els mecanismes necessaris per assegurar la continuïtat de les actuacions que hagi iniciat el 
Consorci.  
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3. En cas que s’aprovi la separació, si és necessari fer una liquidació parcial a instància de l’entitat de 
què es tracta o per acord de la Junta Rectora, s’ha de dur a terme seguint les regles que estableix 
l’article 51 d’aquests Estatuts. 

4. Els béns immobles que hagi aportat l’entitat consorciada que se separi han de revertir a 
l’administració o entitat que els va aportar. 

Article 48 

Transformació 

La transformació del Consorci requereix l’acord per unanimitat de tots els membres amb dret a vot a la 
Junta rectora. 

Article 49 

Fusió 

La fusió amb altres consorcis requereix l’acord per unanimitat de l’òrgan de direcció del Consorci i es 
regeix per la legislació autonòmica que regula el sector públic. 

Article 50 

Dissolució 

1. El Consorci es dissol per les causes següents: 

a) Per acord de la Junta Rectora, adoptat amb les formalitats i els termes que estableix l’article 23 
d’aquests Estatuts, que requereix la ratificació de les entitats que siguin membres del Consorci, amb 
dret a vot a la Junta Rectora, de conformitat amb les seves pròpies normes.  

b) Per impossibilitat legal o material de dur a terme les finalitats, declarada per l’acord corresponent de 
la Junta Rectora. 

2. En cas de dissolució del Consorci, els béns immobles que hagin aportat les entitats consorciades han 
de revertir a l’administració o entitat que els va aportar. 

3. La dissolució és efectiva una vegada que s’hagin duit a terme les operacions de liquidació 
corresponents. 

Article 51 

Liquidació dels béns 

1. L’acord de dissolució ha de determinar com s’han de liquidar els béns i els drets que pertanyen al 
Consorci i com s’han de revertir les obres i les instal·lacions existents, d’acord amb les directrius 
següents: 

a) Cal designar una comissió liquidadora constituïda per tres perits amb solvència professional 
reconeguda i no vinculats al Consorci durant els cinc anys anteriors a la seva designació. Els perits han 
d’elevar la proposta sobre el procediment per formalitzar la dissolució. 

b) En cap cas el procés de dissolució i de liquidació del Consorci pot implicar paralitzar, suspendre o 
no prestar els serveis i les activitats que dugui a terme el Consorci. Pel que fa a aquests serveis i a 
aquestes activitats, el Govern de les Illes Balears i, si escau, els consells insulars de Mallorca, Menorca, 
d’Eivissa i de Formentera poden adoptar les mesures que considerin adequades per garantir-ne la 
continuïtat, sense perjudici de mantenir el caràcter autònom del Consorci fins al moment de la 
liquidació efectiva. 

c) La constitució de la comissió liquidadora no comporta cap alteració en el funcionament dels òrgans 
del Consorci. 

Disposició addicional primera 

En tot allò que pertoqui, el Consorci s’ha d’atenir a la legislació sectorial que regula els serveis socials i 
l’assistència social. 

Disposició addicional segona 

1. El Consorci pot dur a terme actuacions d’inversió i altres operacions de capital no incloses en el pla 
anual d’actuacions i inversions aprovat inicialment, a proposta de la Junta Rectora adoptada pel vot 
favorable de la meitat més un dels seus membres. 
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2. Les entitats consorciades han de garantir, en l’acord de ratificació, les aportacions finalistes que, a 
l’efecte, han de dur a terme. 

Disposició transitòria 

Malgrat el que disposa l’article 33 d’aquests Estatuts, l’exercici de l’any en curs ha d’incloure des de la 
data de creació del Consorci fins dia 31 de desembre de 2010. 

Disposició final primera 

Perquè aquests Estatuts entrin en vigor, és necessari que les entitats promotores els ratifiquin 
mitjançant mitjançant l’instrument corresponent i que posteriorment es publiquin íntegrament en el 
Butlletí Oficial de les Illes Balears.  

Disposició final segona 

Aquests Estatuts entraran en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes 
Balears. 

El Sr. GARAU (conseller executiu de Benestar Social) explica que es tracta de la 
fusió de tres consorcis que existien fins ara –els de Mallorca, de Menorca i d’Eivissa i 
Formentera. 

Són consorcis que va crear el Govern de les Illes Balears l’any 2004 i que, en el 
decurs d’aquests 6 anys, s’ha vist que no aportaven un valor específic i, per tant, amb 
la creació d’un sol consorci consideren tots els consells insulars –representats a la 
conferència sectorial– que es guanya eficiència i, per altra banda, els consells tampoc 
no perden ni els drets ni les obligacions que tenien abans. 

Així doncs, es tracta d’un procés de racionalització que sembla correcte i, per tant, 
demana el suport de tots els grups a aquest acord que requereix de majoria absoluta. 

La Sra. PUIG (PP) anuncia el vot favorable del seu Grup a aquesta proposta tot i que 
hi vol fer algunes puntualitzacions. 

Assenyala que en el moment de la creació de cadascun dels consorcis individuals no 
hagués estat viable fer un únic consorci sobretot perquè els tempus de creació varen 
ser distints i que va ser una negociació individual del Govern de les Illes Balears amb 
cada consell insular. 

Afegeix que alguns d’aquests consorcis es crearen l’any 2004 mentre que el Menorca 
va ser posterior (es creà l’any 2005) i precisament en aquell moment de la seva 
creació és quan es varen fer les grans inversions i les grans aportacions econòmiques 
perquè, a més a més, tenien a darrere un conveni signat amb el Ministeri d’Afers 
Socials en virtut del qual es varen invertir més de 25 milions d’euros en la creació 
d’infraestructures i d’aquí provenen, com saben, les infraestructures de Mallorca –
Hospital Militar, centre Joan Crespí, etc.– que no cal enumerar. 

Així i tot, la proposta que s’ha fet per part del consorci de Mallorca i, en aquest cas, 
per part del Govern de les Illes Balears –que ja està ratificada pel Consell de Govern– 
de fer una fusió dels consorcis considera que sí és viable en aquests moments i 
possiblement aquests consorcis ja tenguin manco activitat en matèria de creació 
d’infraestructures i pràcticament estiguin dirigits a la concertació de places. 

Per acabar, reitera el vot favorable del Partit Popular a aquesta proposta. 

S’aprova per unanimitat. 
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DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT 

PUNT 20. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC DE 
SUBVENCIONS DEL CONSELL DE MALLORCA PER A L'ANY 2010 DEL 
DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT. 

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

Atès que des del Departament de Medi Ambient s’ha acordat dur a terme la creació i/o la modificació 
d’algunes de les subvencions que es preveuen atorgar al llarg de l’exercici pressupostari 2010. 

Atès que aquestes modificacions afecten al Pla estratègic de subvencions del Consell de Mallorca per a 
l’any 2010 i es considera adient reflectir la nova situació produïda, per aquest motiu aquesta consellera 
eleva al Ple del Consell de Mallorca la següent 

PROPOSTA D’ACORD: 

Primer.- Modificar el Pla estratègic de subvencions  del Consell de Mallorca per a l’any 2010 en el 
sentit següent: 

DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT 

Direcció Insular de Caça 

A l’apartat “objectius específics per destinatari o convocatòria” suprimir:  

1. Convocatòria de subvencions a les organitzacions no governamentals i entitats sense ànim de lucre 
de l’Illa de Mallorca pel foment de la Caça i preservació de la natura per a l’any 2010. 

Donar suport a la realització d’activitats, iniciatives i projectes mediambientals dins l’àmbit territorial 
de l’Illa de Mallorca per desenvolupar programes d’estudi, divulgació i conservació del medi natural 
relacionades amb l’activitat cinegètica 

Inversions, obres, renovallaments i equipaments relacionades amb l’activitat cinegètica. 

A l’apartat “pressupost previst”  suprimir: 

50.17232.48900 Convocatòria pel foment de la caça i la natura, 75.000 €. 

- Direcció insular de Medi Ambient i programes 

1. A l’apartat “Objectius Generals” incloure: 

Donar suport al desenvolupament de mesures i actuacions a fi d’introduir en el medi natural els 
conceptes i accions que tendeixin al desenvolupament sostenible i el respecte al medi ambient. 

Afavorir l’educació i sensibilització ambiental i promocionar el voluntariat ambiental en la societat. 

2.  A l’apartat “Objectius específics per destinatari o convocatòria” incloure 

Convocatòria de subvencions del Consell de Mallorca de subvencions en Medi ambient per a 
Accions i divulgació ambientals per a l’any 2010. 

- Donar suport a la realització d’activitats, iniciatives, i projectes mediambientals.  

- Desenvolupar programes d’estudi, divulgació i conservació del medi natural. 

3.  A l’apartat “Efectes prevists” incloure: 

Actuacions, participants i beneficiaris: previsió 

Núm. total d’entitats/particulars beneficiaris de subvenció: 30-35 per convocatòria 

Núm. de subvencions majors o iguals a 3.000,00: 20-25  

Núm. de subvencions menors de 3.000,00: 5-10 

Percentatge de compliment d’actuacions subvencionades: 90% 

4. A l’apartat  “Termini d’execució” incloure 

Al llarg de l’exercici pressupostari 2010. 
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5. A l’apartat “Pressupost previst” incloure :  

Partida,  50.17232.48900: 75.000 €, Altres Transferencies Mallorca es Natural  

6. A la partida “Fonts de finançament” incloure 

Pel finançament d’aquestes subvencions es farà servir el pressupost propi del Consell de Mallorca. 

Segon.- Incloure al Pla estratègic de subvencions del Consell de Mallorca per l’any 2010 la 
següent ajuda en espècie que no s’havia previst 

DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT 

- Direcció Insular de Medi Ambient i Programes 

Objectius Generals 

Rehabilitació de l’hostatgeria del Castell d’Alaró que permeti la integració a la Ruta de Pedra en sec a 
través de la Fundació Castell d’Alaró, de la qual n’es membre del Patronat el Consell de Mallorca, 

Objectius específics per destinatari o convocatòria 

Dotació  d’un equipament de cuina i de mobiliari 

Efectes prevists 

Inversió necessaria que suposarà la incorporació de l’hostatgeria a la Ruta de pedra en Sec 

Termini d’execució 

  Dins l’any 2010 

Pressupost previst: 

Partides: 

50.17920.61900 Maquinària inst. I utillatge finques públiques pròpies 43.745,45 € 

50.17920.62500 Mobiliari finques públiques pròpies 34.617,70 € 

Fonts de finançament 

Pel finançament d’aquesta subvenció es farà servir el pressupost propi del Consell de Mallorca. 

7) Justificació exclusió principis publicitat i concurrència. Atès que es tracta de la dotació fundacional 
inicial prevista als estatut de la Fundació Castell d’Alaró es considera que queda justificat l’exclusió 
del principi de publicitat i concurrència. Aquesta aportació es farà mitjançant contractació de 
subministrament i concessió de l’aportació en espècie a l’esmentada Fundació.  

S’aprova per trenta vots a favor (PP, PSOE i Bloc per Mallorca), cap vot en contra i 
tres abstencions (UM). 

DEPARTAMENT D'ESPORTS, JOVENTUT I IGUALTAT 

PUNT 21. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL REGLAMENT DE 
REGULACIÓ DE L’ÚS DE LLENGUATGE NO SEXISTA DINS L’ÀMBIT DE 
COMPETÈNCIA DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA. 

Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva del Departament 
d'Esports, Joventut i Igualtat: 

1. El 6 de maig de 2010, el Ple del Consell de Mallorca en sessió ordinària, va adoptar, entre d’altres, el 
següent acord: 

“Primer. Aprovar inicialment el reglament de regulació de l’ús de llenguatge no sexista dins l’àmbit de 
competència del Consell Insular de Mallorca que s'incorpora com a annex a la present proposta. 

Segon. Sotmetre l'expedient a informació pública mitjançant la inserció dels corresponents anuncis en 
el tauler d'edictes del Consell de Mallorca i en el Butlletí Oficial de les Illes Balears per tal que totes les 
persones que estiguin interessades puguin examinar-lo i presentar les reclamacions i els suggeriments 
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que estimin pertinents, dins el termini de trenta dies a comptar des de la inserció del corresponent 
anunci en el butlletí. Si no se'n presenten, l'acord inicial s'entendrà definitivament aprovat sense 
necessitat d'un nou acord exprés.” 

2. El 27 de maig es publica aquest acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. 

3 Transcorregut el termini d’exposició pública s’ha rebut una única al·legació al text, per part de la Sra. 
Victòria Ferrer. 

4. Aquesta al·legació, s’ha tingut en compte, i es proposa un canvi en la redacció de l’article 5 del 
Reglament: 

On diu: 

“Article 5. Tots el rètols i els indicadors que depenen del Consell de Mallorca destinats a informar la 
ciutadania han de contemplar l’ús igualitari del llenguatge i evitar la utilització del genèric masculí.” 

Ha de dir:  

“Article 5. Tots el rètols i els indicadors que depenen del Consell de Mallorca destinats a informar la 
ciutadania han de contemplar l’ús igualitari del llenguatge i evitar la utilització del masculí com a 
genèric.” 

5. Transcorregut el termini d’exposició pública sense més al·legacions. 

Atesos aquests antecedents,  aquesta consellera executiva del Departament d’Esports, Joventut i 
Igualtat, en virtut de l’article 31.2d) del Reglament Orgànic del Consell de Mallorca, eleva al Ple del 
Consell  la següent proposta d’ 

ACORD 

Per això, es proposa al Ple, amb el dictamen previ de la Comissió Informativa General i de Comptes, 
l'adopció de l'acord següent: 

Primer.- Aprovar definitivament el reglament de regulació de l’ús de llenguatge no sexista dins l’àmbit 
de competència del Consell Insular de Mallorca que s'incorpora com a annex a la present proposta. 

Segon.- Ordenar la publicació d’aquest reglament en el BOIB. 

REGLAMENT DE REGULACIÓ DE L’ÚS DE LLENGUATGE NO SEXISTA DINS L’ÀMBIT DE 
COMPETÈNCIA DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA 

Article 1. L’ús del llenguatge no sexista per part de l’administració del Consell de Mallorca es regeix 
pels criteris que s’estableixen en aquesta normativa. 

Article 2. Sempre que en aquesta normativa apareix la denominació Consell de Mallorca s’ha 
d’entendre que es refereix al Consell de Mallorca i a tots els centres que en depenen. 

Article 3. De manera general, el Consell Insular de Mallorca ha d’usar un llenguatge que no contengui 
cap discriminació per motiu de sexe, amb les particularitats que es detallen en els articles següents. 

Article 4. Quant a l’ús oral, tant el personal al servei de la institució com les persones que n’ocupen 
algun càrrec han de fer ús d’un llenguatge no sexista, sempre que la intervenció és per raó de la feina o 
del càrrec, respectivament. 

Article 5. Tots el rètols i els indicadors que depenen del Consell de Mallorca destinats a informar la 
ciutadania han de contemplar l’ús igualitari del llenguatge i evitar la utilització del masculí com a 
genèric. 

Article 6. Els estudis, els projectes i els treballs anàlegs que el Consell de Mallorca encarrega també 
han de seguir els criteris que es proposen en la Guia d’estil de llenguatge no sexista. 

Article 7. Les actuacions internes de caràcter administratiu, ordres del dia, convocatòries, informes, 
projectes i altra documentació anàloga, com els impresos, s’ha de fer d’acord amb la Guia d’estil de 
llenguatge no sexista. 

Article 8. Els avisos, els anuncis públics i la publicitat de tota classe que surti del Consell de Mallorca 
s’ha de fer d’acord amb criteris d’igualtat i no pot contenir missatges sexistes.   
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Article 9. La documentació que el Consell de Mallorca adreça a la resta d’administracions públiques ha 
de seguir les indicacions de la Guia d’estil de llenguatge no sexista, i també l’han de seguir les 
comunicacions i les notificacions adreçades a persones físiques o jurídiques. 

Article 10. Tots els documents administratius, públics o privats, s’han de redactar seguint la Guia 
d’estil de llenguatge no sexista.  

Article 11. Les disposicions de l’administració del Consell de Mallorca han de tenir en compte la 
utilització de la dita guia i, en qualsevol cas, han de fer servir els plurals masculins i femenins. 

Article 12. En tot cas, s’ha de tenir en compte que s’ha d’usar el gènere femení quan s’esmentin llocs 
de treball i càrrecs administratius i polítics que ocupin dones, i també quan es designi la condició, el 
caràcter o la qualitat en què les dones intervenen en el procediment administratiu. 

Si en el procediment intervenen dones i homes, s’han d’usar tots dos gèneres o el col·lectiu que 
correspongui, si escau. 

Així mateix, les ofertes de treball, la relació de llocs de treball, les convocatòries de concursos i 
oposicions, i les convocatòries de beques i ajuts s’han de redactar de manera que els homes i les dones 
s’hi trobin reflectits sense ambigüitat i, en qualsevol cas, seguint la Guia d’estil de llenguatge no 
sexista. 

Article 13. Les revistes, les memòries, els cartells i, en general, les publicacions del Consell de 
Mallorca, i també les emissions de programes radiofònics i televisius patrocinats pel Consell, s’han de 
fer en un llenguatge no sexista i tenint en compte que les imatges i els continguts no reprodueixen 
estereotips de gènere. 

Article 14. El Consell de Mallorca ha d’organitzar cursos d’utilització de llenguatge no sexista per a tot 
el personal, que s’han de gestionar a través del Pla de formació del Consell i de l’IMAS. 

Article 15. El Consell de Mallorca, ateses les competències pròpies que es determinen en els articles 31 
i 36 de la Llei reguladora de bases del règim local, ha d’assistir i cooperar activament amb els 
ajuntaments en la tasca comuna d’utilització d’un llenguatge no sexista. 

Amb aquesta finalitat, els pot proposar accions concretes i els ha d’assessorar, si li ho demanen. 

Article 16. La Direcció Insular d’Igualtat, amb el suport de la Comissió Interdepartamental de 
Promoció de Política d’Igualtat de Gènere i del Servei de Normalització Lingüística, assumeix la 
planificació, l’organització, la coordinació i la supervisió del procés d’aplicació d’aquesta normativa i 
ha d’informar anualment el Ple sobre l’estat d’aquesta aplicació. 

Així mateix  pot: 

Proposar accions de conscienciació pel que fa a l’ús del llenguatge no sexista en tots els àmbits de 
l’illa. 

Proposar accions de conscienciació pel que fa a l’ús d’un llenguatge no sexista dins l’àmbit intern de 
l’administració del Consell de Mallorca i facilitar que es duguin a terme. 

Exercir la direcció de cursos de llenguatge no sexista per al personal del Consell de Mallorca. 

17. El Consell de Mallorca ha d’incloure en els plans de formació anuals, els cursos  de llenguatge no 
sexista per al personal del Consell de Mallorca. 

S’aprova per trenta-un vots a favor (PP, PSOE, UM i Bloc per Mallorca, tret del Sr. 
Lladó), cap vot en contra i una abstenció del Sr. Lladó (Bloc per Mallorca). 

MOCIONS 

PUNT 22. MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS DEL PARTIT POPULAR 
REFERIDA A L'INCOMPLIMENT DE L'ACORD DEL PLE DE 
TREBALLAR AMB L'OBJECTIU D'ACONSEGUIR UNA SOLUCIÓ 
DEFINITIVA PEL TRACTAMENT DELS FEMS, DELS FANGS I DELS 
ENDERROCS. 

Es dóna compte de la següent moció: 
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Jaume Font Barceló, portaveu del Grup de Consellers del Partit Popular, presenta per a la seva 
consideració en el pròxim Ple del Consell de Mallorca la MOCIÓ següent: 

TÍTOL: IMCOMPLIMENT DE L’ACORD DE PLE DE TREBALLAR AMB L’OBJECTIU 
D’ACONSEGUIR UNA SOLUCIÓ DEFINITIVA PEL TRACTAMENT DELS FEMS, DELS 
FANGS I DELS ENDERROCS. 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

Atès que el Ple del Consell de Mallorca en sessió d’1 d’octubre de 2009 va aprovar per unanimitat la 
creació d’una Mesa de Diàleg per donar una solució definitiva al tema del tractament dels fems i dels 
fangs. 

Atès que l’acord implicava una participació activa dels grups polítics que conformen el Consell per tal 
de discutir, estudiar i arribar a un consens per trobar solucions de millora en aquest tema, la qual 
possibilités la reducció de la tarifa que es cobra en aquests moments. 

Atès que la Mesa de Diàleg es va reunir el dia de la seva constitució, però que mai mes s’ha convocat. 

Atès que veim amb preocupació la possibilitat que l’equip de govern, a final d’any, proposi la pujada 
de la tarifa de fems, el  Grup de Consellers del Partit Popular eleva al Ple la següent 

PROPOSTA D’ACORD 

1.- El Ple del Consell de Mallorca acorda aprovar un calendari per tal que la Mesa de Diàleg per a la 
revisió del tractament dels fems, fangs i enderrocs es reuneixi amb l’objectiu d’arribar a un gran acord 
sobre aquesta matèria. 

2.- El Ple del Consell de Mallorca acorda no augmentar la tarifa del tractament dels fems, fangs i 
enderrocs mentre aquesta Mesa no hagi arribat a un acord. 

El Sr. FONT BARCELÓ (PP) diu que no pot ser que passi el temps i no compleixin 
allò que s’han proposat. 

Recorda que fa devers 2 mesos li demanaren a la consellera de Medi Ambient si 
pujaria o no pujaria la taxa dels fems –encara que posteriorment s’hagi publicat que es 
congela– i els va esglaiar bastant perquè semblava que el fet de posar en marxa la 
segona fase i l’entrada de funcionament dels nous forns podria comportar una pujada 
de la taxa de fins al 50% o almanco això s’entenia de les paraules de la consellera. 
Malgrat això, sap que acabava d’arribar i encara havia de conèixer totes les qüestions 
amb més detall. 

El mes d’octubre de 2009, hi va haver una proposta del Partit Popular de creació 
d’una mesa de diàleg per tal de donar una solució definitiva al tema de tractament de 
fangs, enderrocs i fems, proposta que s’aprovà per unanimitat i acordaren que 
posarien en marxa aquesta iniciativa per tal d’assolir un acord que donàs solució a 
aquest tema i fa notar que la Sra. Julve, consellera de Medi Ambient en aquell 
moment, a finals d’octubre o principis de novembre de 2009 va reunir aquesta 
comissió. 

Puntualitza que l’any passat hi havia entre 12 i 16 milions d’euros que, en un moment 
donat, Tirme volia cobrar dels fangs als ajuntaments. La proposta de la presidenta, en 
aquell moment, era congelar la taxa de fems però, en canvi, facturar entre 12 i 16 
milions d’euros de fangs als ajuntaments que, òbviament, haguessin repercutit als 
ciutadans. 
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El Partit Popular va blocar aquesta situació i Unió Mallorquina hi va estar d’acord –la 
presidenta també hi va estar d’acord perquè no li quedava més remei– i es va crear 
aquella comissió perquè durant aquest any donassin una solució al tema dels fangs, 
dels fems i dels enderrocs. 

Aquella comissió es va constituir però llavors l’equip de govern va tenir els sabuts 
problemes d’estabilitat política i, a resultes d’això, no s’ha tornat a reunir aquesta 
comissió. 

La Sra. Tugores ja fa uns tres mesos que està al capdavant del Departament i encara 
no hi hagut cap intent de constituir aquesta comissió per la qual cosa el Partit Popular 
vol que el Consell de Mallorca acordi aprovar un calendari per tal que la mesa de 
diàleg per a la revisió i el tractament de fems, fangs i enderrocs es reuneixi amb 
l’objectiu d’arribar a un gran acord sobre aquesta matèria. 

El seu Grup tem que enguany congelaran la taxa i –com va dir a la passada roda de 
premsa– qui governi a partir de juny de l’any que ve haurà de fer una pujada de la 
taxa el mes de setembre o octubre tan important que els ciutadans s’hi oposaran. 

Recorda que, com molt bé va dir la Sra. Tugores, la taxa podria veure’s incrementada 
fins a un 50% però creu que això no és així i li diu que, si volguessin revisar els 
conceptes en els quals gasten la taxa, estan convençuts que podrien rebaixar la taxa. 

De fet, de la taxa allò que es cobra als ciutadans en representa un 25,7% o un 25,8% 
per la incineració i el 75% restant són altres qüestions que no són incineració i cal 
saber si el model que han implantat és sostenible o no. 

Fa notar que els partits progressistes, en parlar d’urbanisme, sempre diuen que si és 
sostenible o no però quan parlen del que paguen els ciutadans –des dels més humils a 
tota la resta– els és igual si això és sostenible o no per a les butxaques de la gent. 

Assegura que una taxa de fems com la que tenim avui aquí no és sostenible per a la 
societat mallorquina actual. 

Això implica que tots els objectius que cercaven amb la incineració potser són 
possibles atès que només representen el 25% del cost de taxa i observa que a la Sra. 
Tugores la incineració ja no li fa tanta por com fa 15 anys quan deia que “la 
incineració matava” i ara, en canvi, n’està al capdavant i li fa notar que si la 
incineració matava aleshores i mata ara, doncs que l’aturi. 

El Partit Popular demana responsabilitat i deixar de fer demagògia sobre el tema dels 
fems –tot dient si pujaran o no la taxa un 50%– atès que hi ha una comissió creada 
amb aquesta finalitat per tal de cercar una solució a aquest tema perquè tal i com està 
ara és insostenible. 

De fet, la taxa té tota una sèrie de conceptes afegits que s’ha de mirar d’eliminar i 
basta veure que moltes coses que ha d’anunciar el Consell de Mallorca –per 
publicitat– les anuncia Tirme i llavors quan miren la taxa troben 2 milions d’euros en 
publicitat. 



 155

Així doncs, planteja per què una senyora de Búger, sa Pobla, Campanet o Montuïri –
d’allà on sigui– ha de pagar la publicitat del Departament de Medi Ambient del 
Consell de Mallorca. Això no pot ser i s’ha d’acabar. 

Varen fer un gran edifici: el centre de Son Reus i considera que ha d’estar obert 
mentre es pugui mantenir i cal tenir en compte els doblers que tenen per tal de pagar 
allò que deuen i per poder mantenir les instal·lacions existents i, per això, el Partit 
Popular va fer la proposta de creació de l’esmentada comissió. 

Li preocupa que, sigui qui sigui que governi l’any que ve, s’hagi de posar, en el mes 
de setembre, a pujar la taxa de fems i fangs de manera que podria ser escandalosa. 

Fa constar que hi ha un document avui en el qual la Intervenció General i el Sr. 
Alemany donen de baixa el cànon –que cada any han dit que era un forat perquè no el 
cobraven– de Mac Insular. 

Aquest cànon suposava més d’1 milió d’euros que el Consell de Mallorca 
pressupostava i gastava però que mai no l’han pogut cobrar de Mac Insular ni durant 
l’anterior Pacte de Progrés ni quan governava el PP amb UM i això motivat perquè 
Mac Insular havia anat a un concurs on hi havia una entrada de tones prevista perquè 
això fos factible i aquestes tones no han entrat i això l’haurien de corregir perquè no 
en té la culpa ni Mac Insular ni un sistema que pretenia que no s’escapassin aquí i allà 
els enderrocs i, a més a més, els poguessin reutilitzar. 

De tot això havia de parlar la mesa de diàleg –fangs, fems i enderrocs– i ara avui es 
troben que ningú no compleix i com que és any electoral potser pensen que convé no 
augmentar la taxa atès que, quan la Sra. Tugores –contestant una pregunta de la Sra. 
Rodríguez– va dir que podria augmentar la taxa un 50%, va sortir publicada una 
informació interessada que deia que segurament no pujarien la taxa aquesta 
legislatura. 

No obstant això, saben què passa amb Tirme. Allò que no pugen en any electoral puja 
el primer any de la legislatura i això ho poden arreglar. Observa que, com li ha dit a la 
presidenta, els resten dos grans acords i un d’ells és el tema de fangs, fems i enderrocs 
perquè, governi qui governi, l’haurà d’aplicar per igual i intueix que no arribaran a 
aquests acords però no serà per culpa del Partit Popular. 

Així doncs, plantegen en aquesta moció que s’acordi un calendari així com que no 
s’augmenti la tarifa de tractament de fems, fangs i enderrocs mentre que aquesta mesa 
no hagi arribat a una sèrie d’acords. 

Remarca que tot això ho fan en pla positiu i també perquè es doni compliment a un 
altre acord proposat pel Partit Popular que també va ser aprovat per unanimitat  

El Sr. PASCUAL (UM) afirma que el seu Grup, en principi, està d’acord amb la 
moció i considera que s’ha de donar compliment a aquell acord d’octubre de 2009 i 
posar en marxa la mesa de diàleg per arribar als acords que s’apuntaven; acords 
necessaris per trobar una solució a la nova situació que tenen amb el tema dels fangs, 
fems i enderrocs. 
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Tot i això, encara que estan totalment d’acord amb el primer punt de moció per tal de 
marcar el calendari de reunions de la mesa, amb el segon punt –que hi podrien estar 
d’acord amb el fons– els sorgeix un dubte. 

El dubte és que si pot el Ple del Consell de Mallorca acordar no augmentar les tarifes 
mentre no hi hagi acord de la mesa atès que les tarifes vénen condicionades per un 
contracte que té l’Administració amb una empresa privada i, per tant, desconeix fins a 
quin punt podria ser legal o il·legal prendre aquest acord. 

Així doncs, considera que podrien canviar la redacció d’aquest segon punt en el sentit 
que digués: “El Consell de Mallorca acorda no modificar la tarifa de tractament de 
fangs, fems i enderrocs abans que no es convoqui la mesa de diàleg”. És a dir, que hi 
hagués, com a mínim, l’obligació de convocar la mesa i que en el si d’aquesta s’arribi 
a un acord en un sentit o un altre per tal que llavors hi hagi acord a la Comissió 
Informativa i al Ple. 

La Sra. TUGORES (consellera executiva de Medi Ambient) li observa al Sr. Font 
Barceló que gairebé ha parlat de tot manco de la moció i diu que ella primer 
començarà per la moció i després ja parlarà de la resta de qüestions. 

Diu que el mes d’octubre de 2009 ella no formava part d’aquest Ple i, per tant, no era 
present en el moment en què s’acordà aquesta comissió. De fet, quan en va tenir 
coneixement va cercar informació i documentació (actes, etc.) per saber qui en 
formava part però no ho ha pogut aconseguir. Tot i això, està absolutament d’acord 
que és necessària i, per això, ja tenia previst convocar-la per al mes de setembre 
encara que si volen que sigui convocada per a la propera setmana no hi té cap 
inconvenient. 

Assenyala que l’equip de govern és conscient de la seva majoria política al Ple i que 
qualsevol decisió –sobretot les decisions importants– ha de tenir una majoria suficient 
per ser aprovada i, per tant, necessiten l’acord de tots els grups polítics si és possible. 

Entenia que aquesta comissió era per abordar a mig i llarg termini decisions 
importants de residus tant del Pla Director de Residus Sòlids Urbans com del Pla 
Director d’Enderrocs i observa que s’han mesclat fangs, enderrocs i residus quan els 
fangs formen part del Pla Director de Residus Sòlids Urbans i, a més a més, en aquest 
Pla hi ha més problemes que el Sr. Font Barceló no posa sobre la taula però dels quals 
en són conscients, els aborden i durant els tres mesos que duu al capdavant del 
Departament hi ha estat treballant. 

Fa notar que havia ajornat la convocatòria d’aquesta reunió perquè hi volia dur 
informació i feina preparada per a tots els grups perquè hi poguessin prendre 
decisions i no perquè no volgués comptar amb l’oposició atès que són conscients de la 
seva realitat política i, per tant, tenen molt clar que han de parlar amb tots els grups i, 
evidentment, amb Unió Mallorquina i amb el Partit Popular. 

En quant al primer punt de la moció, diu que no hi ha cap problema i que si volen la 
reunió la setmana que ve així ho faran i, si la volen a principis de setembre –com la 
tenia prevista–, doncs la faran a principis de setembre. 
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Pel que fa al segon punt, diu que les tarifes –com ja va contestar quan li varen 
preguntar sobre aquest tema– són un apartat del contracte, més concretament, el seu 
càlcul és un apartat del contracte signat amb l’empresa concessionària. 

Així doncs, entenen que malgrat que estiguin conformes amb l’essència de l’acord, la 
formalitat de la redacció de la proposta no és l’adequada i estaria més d’acord amb el 
plantejament que ha fet Unió Mallorquina en el sentit que la mesa conegui, tracti i 
parli el tema però no que avui es decideixi no pujar la tarifa perquè considera que no 
és jurídicament adequat fer-ho així. 

Un cop explicada la seva opinió sobre la moció –d’acord amb el primer punt i, pel que 
fa al segon, estaria més d’acord amb la proposta transaccional d’UM–, li farà un parell 
de comentaris sobre la seva intervenció. 

Diu que és una persona responsable que normalment defensa les seves opinions amb 
convicció, que canvia poc de “jaqueta” i nega haver dit que “la incineració mata” 
encara que potser si ho va dir la Sra. Rosselló, però ella no. 

Afirma que està en contra de la incineració com a sistema de tractament de residus. 
Creu que és inadequat i que és un error haver-ho decidit així però ella és una persona 
responsable, ha assumit aquesta responsabilitat i n’ha de fer la gestió que comprèn els 
residus sòlids urbans amb incineració i, per tant, considera que cal fer-la bé, de la 
manera més eficient i amb manco cost cap als ciutadans i, de fet, tota la seva feina va 
dirigida en aquest sentit i no ha posat en entredit una cosa decidida per majoria per 
aquesta institució. Li recorda al Sr. Font Barceló que ell formava part d’aquesta 
majoria quan es va acordar que el sistema havia de ser la incineració. 

Després també ha comentat que la incineració és només el 25% de la tarifa i li retreu 
que no sigui seriós quan fa declaracions. Efectivament, la butlleta d’estat diu que la 
incineració és el 25% en referència a les tones que s’incineren però la resta no és 
publicitat i li demana que no engani perquè, tanmateix, a la reunió que faran li ho 
demostrarà amb tota la documentació. 

Hi ha tota una sèrie d’infraestructures previstes al Pla Director i pràcticament tot el 
càlcul de la tarifa ve donat per la fórmula aprovada amb l’adjudicació. En aquesta 
fórmula hi ha amortització i tones que es tracten segons el tipus de tractament. Tot 
seguit reitera que al Pla Director i a l’adjudicació que varen aprovar hi ha la fórmula 
que s’aplica per calcular la tarifa. 

Fa constar que, d’ençà que ella ha assumit la responsabilitat del Departament, tot allò 
que fa referència a publicitat ja no es carrega a la tarifa, és a dir, en publicitat hi ha 0 
euros carregats en tarifa. 

Recorda que hi havia una partida de publicitat que en altres exercicis s’ha aplicat 
però, en aquests moments, no hi ha publicitat per acord del Consell Executiu –del qual 
ella no formava part en aquell moment– i només es va autoritzar incorporar l’activitat 
de “Mallorca recicla”. 

Remarca que gairebé totes les partides que estan imputades a la tarifa corresponen a 
sistemes de tractament de residus i la part corresponen d’amortització de les 
infraestructures. 
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A continuació insisteix en l’oferiment de fer l’esmentada reunió la propera setmana si 
volen o, si no, la faran el mes de setembre. Observa que hi ha molta feina a fer perquè 
no només s’ha de resoldre el problema dels fangs sinó també el de la recollida 
selectiva, el tractament de segons quins tipus de residus, les negociacions amb 
Ecoembres i Ecovidrio, etc. 

En aquest sentit, no creu que, per la seva part, hi hagi cap problema per posar sobre la 
taula tota la documentació que tenen perquè volen que la gestió dels residus sigui tant 
eficient com sigui possible. 

Per altra banda diu que podria estar d’acord amb el Sr. Font Barceló que si hi ha algun 
tractament que és excessivament costós i que potser no l’haurien de dur endavant, 
doncs, amb l’acord de tots es podrà tal vegada no fer aquest tractament. 

De totes maneres i tornant al principi, fa notar que ella creia que aquesta comissió era 
més a mig i llarg termini per a la modificació dels plans directors i apunta que el Pla 
Director d’enderrocs està vigent fins l’any que ve i ja se n’ha d’iniciar la modificació. 

Li retreu al Sr. Font Barceló que no li hagi parlat d’enderrocs i només ho hagi fet de 
Tirme perquè els enderrocs tenen un problema seriós i, per tant, n’han de parlar i, per 
acabar, reitera la seva disponibilitat a fer-ho. 

El Sr. FONT BARCELÓ en resposta al portaveu d’Unió Mallorca, Sr. Pascual, 
accepta la transacció en el sentit que la proposta digui “El Consell de Mallorca acorda 
no modificar les tarifes abans que no es convoqui la mesa...” i tot seguit li agraeix el 
seu suport. 

A la Sra. Tugores li diu que ell ha parlat de fangs, fems i enderrocs i l’insta a 
convocar quan vulgui l’esmentada reunió però, això sí, que ho faci amb idees i no 
amb papers sinó amb propostes per tal de donar una solució a aquest problema que ara 
ha maquillat tan bé però no deixa de ser un problema gros. 

Observa que avui se n’aniran del Ple sense que els ciutadans de Mallorca sàpiguen si 
els pujaran o no les tarifes. Els setze vots del PP seran perquè no pugin llevat que hi 
hagi un acord i una remodelació de les coses envers el sistema d’incineració. 

Nega haver dit que la Sra. Tugores digués que la incineradora matava sinó que ha dit 
que hi havia gent que feia conferències pels pobles tot dient que les dioxines mataven 
i a continuació li demana a la Sra. presidenta que canviï la Sra. Tugores de consellera 
atès que ha manifestat que no creu en el sistema d’incineració. 

Recorda que la incineració es va adjudicar l’any 92 o 94, quan el Sr. Verger era el 
president del Consell de Mallorca. El PP, UM i PSOE hi estaven d’acord, és a dir, que 
sempre hi ha hagut un acord d’entre el 75% i el 85% del membres de la institució. 

Si la Sra. Tugores considera que és millor comptar amb un abocador controlat dins 
una CEPA, doncs li recomana que visiti Menorca perquè ara hi tenen un problema 
atès que està ple i han de cercar on dur els fems. Ell que creu que els duran en vaixell 
a Mallorca. 

Si continuen amb les idees de sempre, la gent de cada vegada pagarà més però, en 
canvi, si tenen una idea global de comunitat autònoma –de país que es diu Illes 
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Balears– i es vol trobar una solució al tema dels fems, doncs es tracta d’implicar-hi 
totes les illes. Tot seguit planteja si tenen capacitat per parlar al nivell que ell ho està 
fent. 

Fa notar que aquesta moció és seriosa atès que pot tenir importants conseqüències a 
les butxaques de la gent de Mallorca i tots conjuntament li podrien donar solució. 

Una altra qüestió és que la tarifa, fins l’any passat –que no hi havia l’abocador de coa 
acabat–, tenia 7,8 milions d’euros que pagaven a l’Ajuntament de Palma i l’any vinent 
encara pagaran més d’1 milió d’euros a l’Ajuntament de Palma. Potser ara és el 
moment de plantejar-se si, amb aquests doblers, haurien de comprar els terrenys. 

Per altra banda, la Sra. Tugores s’enfortiria amb la discussió del conveni d’Ecoembes 
i d’Ecovidrio. Una part d’aquest tema s’ha tractat recentment amb uns resultats no 
gaire bons i podrien optar a uns convenis més ambiciosos. 

És a dir, quant manco doblers reben pels contenidors blaus de cartrons o pels 
contenidors verds de vidre més alta haurà de ser la quota i, per tant, la negociació 
d’aquests convenis és clau. 

Per concloure diu que quan convoqui la comissió en poden parlar i reitera que, en fer-
ho, ho faci amb propostes per tal de poder-hi fer feina des del primer dia. 

La Sra. TUGORES reitera que per la seva part tenen una total disponibilitat així com 
que es compromet a convocar la comissió al més aviat possible amb documentació i 
amb informació perquè considera que les propostes han de sorgir en el si del debat i a 
través de les aportacions de tots. 

Evidentment, el màxim responsable n’és el govern però si l’oposició demana que es 
convoqui la comissió serà per aportar-hi les seves idees i propostes. És a dir, no ha de 
ser una comissió tancada en la qual el govern expliqui com estan les coses sinó que 
l’oposició també hi ha de plantejar les seves propostes que segur que seran prou 
interessants atesa l’experiència que tenen en aquest tema. 

Consegüentment amb tot el que s'ha exposat, per unanimitat, s'acorda: 

1.- El Ple del Consell de Mallorca acorda aprovar un calendari per tal que la Mesa de 
Diàleg per a la revisió del tractament dels fems, fangs i enderrocs es reuneixi amb 
l’objectiu d’arribar a un gran acord sobre aquesta matèria. 

2.- El Consell de Mallorca acorda no modificar la tarifa de tractament de fangs, fems i 
enderrocs abans que no es convoqui la mesa de diàleg. 

PUNT 23. MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS DEL PARTIT POPULAR 
REFERIDA A ENDERROCS DE CAN GANXO, A CALA TUENT 
(ESCORCA). 

Es dóna compte de la següent moció: 

Jaume Font Barceló, portaveu del Grup de Consellers del Partit Popular, presenta per a la seva 
consideració en el pròxim Ple del Consell de Mallorca la MOCIÓ següent: 
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TÍTOL:  ENDERROCS DE CAN GANXO, A  CALA TUENT (ESCORCA). 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

Atès les notícies aparegudes en diferents mitjans de comunicació respecte als enderrocs de Can Ganxo, 
a  Cala Tuent (Escorca). 

Atès que segons les notícies aparegudes es desprèn que un esbucament duit a terme per demarcació de 
Costes - una institució pública – pot no haver-se ajustat a la legislació vigent . 

Atès la necessitat de preservar el principi d’exemplaritat que ha de mantenir qualsevol institució 
pública.  

Atès que és intolerable pensar que es pot haver produït un enterrament d’enderrocs en un lloc turístic i 
protegit com Cala Tuent, el Grup de Consellers del Partit Popular eleva al Ple la següent 

PROPOSTA D’ACORD 

1.- El Consell de Mallorca insta a l’administració competent l’obertura de l’expedient oportú – respecte 
a l’enterrament dels enderrocs de Can Ganxo, a la zona protegida de Cala Tuent – , per tal de donar 
compliment al que marca la legislació vigent en matèria de residus i urbanisme. 

El Sr. RUBIO (PP) comenta que s’ha publicat als diferents mitjans de comunicació 
tota una sèrie d’informacions que consideren preocupants i dignes de ser investigades 
i, tal vegada, d’obrir els expedients oportuns per tal d’esclarir la situació. 

Es tracta, concretament, de Can Ganxo, una finca ubicada al municipi d’Escorca, a un 
indret protegit –un espai natural– en què convergeixen una sèrie de mesures per tal 
d’evitar l’actuació o la vulneració d’aquesta zona protegida. 

En aquest indret es va produir un esbucament que estava informat per Demarcació de 
Costes i diu que l’informe tècnic és absolutament legal i escrupulós amb la legalitat 
però, segons les informacions publicades, hi ha quelcom que no està ben fet. 

Per una banda s’havia dit que el material que hi havia era únicament marès però 
després Mac Insular va denunciar que hi havia altres materials que podien ser 
contaminants i que havien estat enterrats en aquesta finca protegida. 

Així doncs, el seu Grup voldria, en primer lloc, saber per què el Consell de Mallorca, 
en tractar-se d’un esbucament i del tractament d’enderrocs, no va supervisar –o no va 
controlar– d’alguna manera aquesta situació atès que no era només esbucar una 
construcció sinó també traslladar-ne tots els enderrocs allà on pertoca i, en qualsevol 
cas, fer un abassegament dels materials que no siguin perillosos i d’aquells que sí ho 
siguin. El Consell de Mallorca, que és competent en aquesta matèria, hauria d’haver 
estat expectant, diligent i responsable amb aquesta actuació. 

Ara es troben amb una situació que planteja moltes incògnites i, per això, presenten 
aquesta moció per tal d’acordar que el Consell de Mallorca insti l’administració 
competent a iniciar l’expedient adient per investigar aquests fets i esclarir-los així 
com esbrinar si hi ha hagut vulneracions de la normativa atès que aquesta qüestió fins 
i tot podria estar tipificada al Codi Penal com un delicte mediambiental perquè sembla 
que les coses no s’han fet com la llei determina. 
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Assenyala que s’està davant una situació prou sensible i prou delicada envers la qual 
el Consell de Mallorca té moltes coses a dir. 

La Sra. TUGORES (consellera executiva de Medi Ambient) anuncia que votaran a 
favor d’aquesta moció perquè ja han fet el que pertocava, és a dir, que dia 21 de juliol 
varen remetre cartes a la Conselleria de Medi Ambient, a Seprona i a l’Ajuntament 
d’Escorca que són els organismes competents. 

El Consell de Mallorca és competent en la gestió dels residus d’enderrocs però no en 
té la capacitat d’inspecció ni de sanció i, per tant, com que no ho poden fer, atès que 
aquestes capacitats les té el Govern de les Illes Balears, han remès la informació que 
tenen als organismes competents –informació que havia arribat a través de l’empresa 
concessionària Mac Insular– per tal que actuïn com calgui i mirin si efectivament la 
informació que s’ha publicat als mitjans de comunicació s’ajusta a la realitat o no. 

Fa notar que el Consell de Mallorca desconeix si els fets s’ajusten a la realitat o no i, a 
més a més, no ho poden saber perquè, entre d’altres coses, les empreses de les 
administracions públiques no han de dipositar cap fiança i, per això, no disposen de la 
informació sobre el tractament de residus que s’ha d’aportar amb tota llicència 
municipal i que també aporten els particulars al Consell de Mallorca quan fan un 
enderrocament alhora que dipositen una fiança. 

Aquest dipòsit de fiança ve acompanyat d’una documentació que fa el tècnic 
corresponent on es diu com es farà el tractament dels residus corresponents a cada 
demolició però com que l’administració pública no ha de dipositar fiança tampoc no 
té l’obligació de presentar aquesta documentació i, per tant, el Consell de Mallorca no 
la té i no pot comprovar si tot s’ha fet segons ho havia plantejat el tècnic 
corresponent. 

Reitera que dia 21 de juliol varen enviar les cartes als organismes que ha dit abans i, 
en aquest sentit, ja hi han fet tot el que podien i devien fer. 

El Sr. RUBIO agraeix el suport i confirma que l’única voluntat que tenen des del 
Partit Popular no és entrar en una guerra sobre qui és competent i qui no ho és sinó 
que pretenen que, d’una forma coordinada, cada administració i institució aporti allò 
que li correspongui d’acord amb el seu marc competencial per tal que aquesta situació 
es pugui aclarir. 

Tot i això, no es tracta només d’aquesta situació sinó que és més important que, en cas 
de produir-se una situació semblant, tots en prenguin nota per evitar caure en errors, 
manca de responsabilitat –desídia, millor dit– o simplement que els fets passin per alt, 
cosa que no ha d’ocórrer i, per això, s’ha de ser molt més rigorós en temes com 
aquests: sòls protegits, espais naturals i, en aquest cas, una cala del municipi 
d’Escorca que està protegida i, per tant, volen que aquestes situacions no es tornin a 
produir mai més. 

S’aprova per unanimitat. 

PUNT 24. MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS DEL PARTIT POPULAR 
REFERIDA A TRANSPARÈNCIA EN ELS PROCESOS SELECTIUS DE 
PERSONAL DEL CONSELL DE MALLORCA. 
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Es dóna compte de la següent moció: 

Jaume Font Barceló, portaveu del Grup de Consellers del Partit Popular, presenta per a la seva 
consideració en el pròxim Ple del Consell de Mallorca la següent  MOCIÓ 

TÍTOL: TRANSPARÈNCIA EN ELS PROCESOS SELECTIUS DE PERSONAL DEL CONSELL 
DE MALLORCA 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS  

Atès la resolució del Conseller Executiu del Departament de Cooperació Local i Interior, de 12 de maig 
de 2010, que exclou a una persona de les proves selectives per al proveïment d’una plaça d’operador/a 
de comunicacions per no haver acreditat el nivell de coneixements de català (B) exigit en aquesta 
convocatòria. 

Atès  que el certificat presentat per aquest aspirant, consistent en un document de la Junta Evaluadora 
de Català, a pesar de tenir apariència de validesa,  no ha estat emès per dita Junta. 

Atès que aquesta persona havia guanyat prèviament la plaça d’encarregat/da de magatzem del Bombers 
del Consell de Mallorca per la qual el requisit de català era el mateix.  

Atès les irregularitats detectades en el procés de selecció de la plaça d’encarregat/da de magatzem dels 
Bombers de Mallorca, que va produir la suspensió de les proves i l’obertura d’un expedient informatiu 
intern, el Grup de Consellers del Partit Popular eleva al Ple la següent 

PROPOSTA D’ACORD 

1.- El Ple del Consell de Mallorca insta a la Presidenta del Consell de Mallorca perquè adopti les 
mesures oportunes, per tal de garantir la transparència en  els processos selectius de personal. 

2.- El Ple del Consell de Mallorca insta a la Presidenta del Consell de Mallorca perquè, en el cas de 
derivar alguna responsabilitat civil o penal per les irregularitats detectades en qualsevol procés selectiu 
de personal, exerceixi les oportunes accions en defensa de la Institució i de la resta d’aspirants. 

La Sra. DEL MORAL (PP) diu que aquesta moció ve motivada per uns fets concrets 
ocorreguts en un procés de selecció de personal al Consell de Mallorca. 

Assevera que les propostes d’acord són òbvies i fa notar que, si no s’haguessin 
produït aquests fets, presumirien que tots els processos selectius es fan amb 
transparència i d’acord amb els principis, que determina la llei, d’igualtat, mèrit i 
capacitat. 

Han detectat uns fets en un procés de selecció d’una persona que va aconseguir una 
plaça d’encarregada de magatzem dels Bombers de Mallorca mentre que, 
posteriorment, és exclosa d’altres processos selectius als quals es presenta tant al 
Consell de Mallorca com al Govern de les Illes Balears. 

En concret, aquesta persona resulta exclosa per no haver acreditat els coneixements de 
català que, en aquest cas, són del nivell B, requisit aquest que també era necessari per 
a la plaça que va guanyar al Consell de Mallorca d’encarregada de magatzem. 

Consideren aquests fets prou greus perquè no és simplement un exclusió per no tenir 
el nivell B de català i no li fessin les proves a què tenen dret per demostrar els 
coneixements de català sinó que aquí hi ha hagut uns greus fets com ha estat presentar 
un certificat, amb aparença de validesa –com diu la resolució del conseller–, que dóna 
lloc a una equivocació. 
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Encara que reconeix que és fàcil equivocar-se quan s’examina tanta documentació 
considera que aquests fets podrien implicar accions més contundents atès que parlen 
d’una responsabilitat penal i civil. 

Aquests fets perjudiquen tant a la resta d’opositors o aspirants a la plaça com a la 
mateixa institució i, per això, presenten aquesta moció perquè creuen que s’han 
vulnerat els drets d’altres opositors, que legítimament es presentaven a la plaça, i que 
perjudiquen el Consell de Mallorca pel que fa a la transparència dels processos 
selectius. 

Aquesta moció té un caire general per evitar que tornin a produir-se aquests fets i per 
tal que el Consell de Mallorca actuï, amb les accions que corresponguin, quan es 
produeixin fets d’aquestes característiques. 

El Sr. ROSSELLÓ (vicepresident i conseller executiu de Cooperació Local i Interior) 
anuncia que donaran suport a aquesta moció perquè són els primers interessats en 
vetllar per garantir la transparència necessària en tots els processos i, a la vegada, si es 
trobaven causes jurídiques suficients acudir a les instàncies corresponents. 

Recorda que precisament aquesta irregularitat es detecta a Funció Pública i des d’allà 
es prenen les mesures adequades per tal que aquesta persona no pugui accedir a les 
noves proves i, a més a més, abandoni la plaça anterior. 

Així doncs, considera que el sistema de transparència dels processos selectius del 
Consell de Mallorca està perfectament garantit. Els processos de qualsevol promoció 
o oposició es fan amb representats professionals qualificats, sense presència de 
representants polítics i en tots els casos hi ha representants sindicals que observen el 
procés. 

A mode d’exemple explica que, en els darrers mesos, s’han fet desset borses noves i 
totes s’han fet amb representant sindical present i igualment s’ha donat una empenta 
molt forta a aquest tema –que era una qüestió pendent– i ara s’ha començat amb una 
prova per cobrir 30 noves places de bomber –una reivindicació tradicional d’aquesta 
casa– amb la presència, en tot moment, d’un observador sindical per cada un dels 
quatre sindicats. 

S’ha de reconèixer que sempre es pot produir el fenomen d’una persona que presenti 
un certificat que llavors resulti que està falsificat emperò seria més greu no descobrir-
ho. En aquest cas es va descobrir i s’hi varen prendre les mesures adequades. 

La voluntat política del Consell de Mallorca –i la seva– és el màxim compliment de la 
transparència dels processos encara que, evidentment, sempre hi poden haver errors 
però estan oberts a qualsevol suggeriment o idea per millorar el sistema que 
actualment existeix. 

La Sra. DEL MORAL manifesta que li consta que des de Funció Pública s’hi ha 
actuat, s’ha exclòs aquesta persona d’altres processos selectius i, fins i tot, s’han 
demanat informes sobre com poden arreglar aquest tema. 
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Tot i això, vol recordar que aquesta plaça ja va tenir problemes anteriorment quan un 
membre del Tribunal va denunciar que una determinada opositora –que coincideix 
amb aquesta persona– hauria pogut tenir accés a l’examen amb anterioritat. 

Com a conseqüència se’n va paralitzar el procés per llavors continuar i els retreu que 
no actuïn igual quan són al govern que quan són a l’oposició atès que aquest cas és 
molt semblant a un cas d’un ajuntament i ràpidament anaren a denunciar-lo davant els 
tribunals i llavors va ser condemnat, cosa que li sembla molt bé, però aquí no fan el 
mateix: és fàcil denunciar quan s’està a l’oposició però cal fer-ho en tots els casos. 

Per concloure, reitera l’agraïment pel suport a la moció. 

El Sr. ROSSELLÓ considera recurrent l’argument de fer unes coses quan s’està a 
l’oposició i unes altres quan s’està al govern. Remarca que ell ara és al govern i la 
seva obligació és que el sistema funcioni de la manera més transparent possible i, si 
sorgeix qualque dubte que indueixi a una actuació judicial, no tendran cap 
inconvenient en dur-la endavant o en assumir-la sempre que pertoqui. 

S’aprova per unanimitat. 

PUNT 25. MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS D'UNIÓ MALLORQUINA 
REFERIDA A INCOACIÓ DELS PROCEDIMENT PER A LA DECLARACIÓ 
DE BÉ D'INTERÈS CULTURAL DEL CONJUNT HISTÒRIC DE SINEU. 

Es dóna compte de la següent moció: 

Antoni Pascual Ribot, Portaveu del Grup de Consellers d’Unió Mallorquina, presenta per a la seva 
consideració al proper Ple del Consell de Mallorca la següent MOCIÓ: 

TÍTOL:  INCOACIÓ DEL PROCEDIMENT PER A LA DECLARACIÓ DE BÉ D’INTERÈS 
CULTURAL DEL CONJUNT HISTÒRIC DE SINEU 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

El Ple de l’Ajuntament de Sineu en data de 9 de novembre de 2007 va aprovar una moció en la que 
s’acordava “instar el Consell de Mallorca a adoptar l’acord d’incoar el procediment per a declarar Bé 
d’Interès Cultural, amb la categoria de conjunt històric, el nucli històric de Sineu”, tot esperant, tal i 
com es deia ja a l’escrit en què es va comunicar aquest acord al Consell de Mallorca, que la concreta 
delimitació del conjunt històric es faria de forma consensuada amb l’Ajuntament de Sineu, d’acord 
amb el principi de cooperació entre Entitats Locals. D’aquesta manera en el mateix Ple també s’acordà 
acompanyar aquesta petició amb la definició  que es fa dins els documents d’adaptació de les Normes 
Subsidiàries del municipi al Pla Territorial de Mallorca, que estan en tramitació, del que es consideraria 
el nucli històric de Sineu i que quedaria configurat per la zona delimitada pels següents carrers: dels 
Bous, Veguer de Fora, Placeta Germanies, d’Avall, Plaça del Fossar, Plaça des Mercadal, Arnau 
Ramis, de les Parres i carrer Pujol. Es tracta del nucli primigeni de la vila, on se situava l’assentament 
islàmic i que fou consolidat i ampliat a partir de la conquesta catalana. Aquesta zona abasta l’àrea més 
rellevant pel que fa a la conservació patrimonial de tipologies tradicionals del nucli i la persistència de 
la trama urbana original. 

Per contra la Comissió Insular d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric de data 23 
d’abril de 2010, acordà la incoació de l’expedient de declaració de Bé d’Interès Cultural, amb categoria 
de Conjunt Històric, a favor del nucli de Sineu, amb una delimitació molt superior a la proposada per 
l’ajuntament i fixant un entorn de protecció que pràcticament afecta tot el nucli urbà de Sineu, i tot això 
sense consensuar-ho amb l’Ajuntament afectat. 
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Tenint en compte que la incoació d’aquest procediment implica la suspensió de totes les llicències de 
parcel.lació, d’edificació o d’enderrocament a tota la zona afectada tant de l’àmbit del BIC com del seu 
entorn de protecció ens trobam que aquest acord implica de fet la pràctica suspensió de qualsevol obra 
a gairebé tot el casc urbà de Sineu, suspensió que fins i tot afecta les llicències ja concedides. 

En aquests moments de greus dificultats econòmiques, una mesura d’aquestes característiques d’un 
abast tan general que pràcticament afecta tot el sòl urbà de Sineu, crearà uns perjudicis econòmics 
afegits del tot inconvenients i inoportuns.  

Per altra banda una delimitació tan extensa d’un conjunt històric i que inclou zones que no tenen valors 
especialment remarcables devalua la figura de Conjunt Històric, que s’hauria de reservar per a aquells 
àmbits que realment tenen uns valors arquitectònics, històrics, culturals o artístics dignes d’una 
consideració i d’una preservació com a tals. 

Pel que fa a l’entorn de protecció s’ha d’afinar molt més ja que el que és raonable és que inclogui tan 
sols aquelles àrees més immediates al BIC i la preservació de les seves visuals més remarcables, cosa 
per altra banda ja suficientment garantida amb la normativa urbanística actualment en vigor a bona part 
de l’àrea proposada com a entorn de protecció. Per tot això el Grup de Consellers d’Unió Mallorquina  
presenta al Ple del Consell de Mallorca la següent proposta d’ 

ACORD 

1. El Ple del Consell de Mallorca insta la Direcció Insular de Patrimoni a accelerar al màxim la 
tramitació de l’expedient de declaració de Bé d’Interès Cultural del Conjunt Històric de Sineu per 
tal que la seva aprovació definitiva es produeixi amb la màxima celeritat i es pugui aixecar 
d’aquesta forma la suspensió de llicències actualment vigent en un moment tan inoportú donada la 
situació econòmica, i a arbitrar els ajuts econòmics necessaris a l’Ajuntament de Sineu perquè 
pugui tramitar i aprovar amb rapidesa el Pla Especial del Conjunt Històric. 

2. El Ple del Consell de Mallorca insta la Direcció Insular de Patrimoni a presentar a la Comissió 
Insular d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric una nova proposta d’acord 
d’incoació del procediment per a la declaració de Bé d’Interès Cultural del conjunt històric de 
Sineu que revisi la delimitació del conjunt històric cenyint-la a aquella àrea que constitueix el nucli 
més antic del poble i que reuneix els seus edificis més representatius, d’acord amb la proposta que 
va fer en el seu moment l’Ajuntament de Sineu quan va sol·licitar l’inici del procediment per a la 
declaració del Bé d’Interès Cultural. 

3. El Ple del Consell de Mallorca insta la Direcció Insular de Patrimoni a presentar a la Comissió 
Insular d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric una nova proposta d’acord 
d’incoació del procediment per a la declaració de Bé d’Interès Cultural del conjunt històric de 
Sineu que modifiqui la delimitació del seu entorn de protecció de tal manera que es limiti a l’àrea 
més immediata al conjunt històric on les actuacions d’edificació puguin malmetre’l i a aquelles 
zones que, per la seva elevada cota en relació al conjunt històric, els increments de volum construït 
en puguin afectar de forma ostensible les visuals. La resta de casc urbà de Sineu ja té una regulació 
a través de la normativa urbanística municipal que garanteix que no es poden fer actuacions que 
alterin de forma significativa l’entorn del BIC o les seves visual i que justifiquin una mesura tan 
impactant com la suspensió de llicències acordada. 

El Sr. GRIMALT (UM) diu que, com tothom sap, es viuen uns moments de dificultats 
econòmiques que afecten, especialment, al Pla de Mallorca, els ciutadans i els 
ajuntaments i, encara que no sembli que descobreixi res nou, de vegades sembla que 
no ho tenen en compte quan es prenen determinades decisions. 

Concretament, dia 23 d’abril, la Comissió de Patrimoni va acordar incoar la 
declaració de Bé d’Interès Cultural per al conjunt històric de Sineu. Fins aquí tot 
correcte i, de fet, creu que la incoació va ser acordada per unanimitat a la Comissió de 
Patrimoni i també venia sol·licitada, per unanimitat, per l’Ajuntament de Sineu perquè 
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és un municipi que té un nucli de població amb uns valors patrimonials molt peculiars 
que el fan mereixedor d’aquesta declaració. 

Fins i tot, aquesta declaració, quan es tiri endavant, pot esdevenir positiva per a 
l’economia del municipi perquè, evidentment, és un reconeixement a la 
monumentalitat  de Sineu i pot constituir un atractiu turístic. 

Ara bé, això que fins aquí és molt correcte, de vegades, amb un excés de zel de 
Patrimoni, s’ha convertit, en certa manera, en un despropòsit. 

S’hi ha fet una delimitació excessiva del conjunt tot agafant parts del nucli que no 
tenen clarament uns valors que faci adequada aquesta figura i, per altra banda, s’ha 
delimitat un entorn de protecció que pràcticament comprèn tot el poble. 

La conseqüència pràctica d’això és que a Sineu, en aquests moments, pràcticament a 
tot el poble hi ha suspensió de llicències d’obra a tot el nucli i, a més a més, les 
llicències d’obra que ja estan atorgades –moltes d’elles a obres que ja estan en 
execució– també en queden afectades i, per tant, a la CIOTUPH d’ahir anava tota una 
sèrie de suspensions d’obra que varen acabar sobre la taula a petició de l’Ajuntament 
de Sineu i que hi anaven perquè estan dins aquest entorn de protecció de Sineu. 

Evidentment, amb les greus dificultats econòmiques actuals, fer aquestes coses creu 
que no són oportunes i que és una decisió presa potser amb un excés de lleugeresa que 
no ha sospesat totes les conseqüències que tendria. No poden, doncs, ser tant 
insensibles a les dificultats que pateixen ciutadans, empreses i l’Ajuntament de Sineu 
i considera que aquesta postura de prohibir-ho tot d’entrada no la poden admetre en 
aquests moments encara que podria ser sostenible en moments d’eufòria econòmica, 
però no ara. 

Segurament seria exigible fer-hi més feina; fer una feina de delimitació més acurada 
de l’entorn de protecció, estudiar bé les cotes, estudiar quines visuals es podrien veure 
afectades per unes determinades obres a uns determinats llocs, mirar de protegir 
només l’entorn més immediat del BIC i tenir en compte que, en definitiva, a Sineu no 
es pot fer qualsevol cosa perquè ja hi ha un planejament municipal que marca una 
limitacions que fan que tampoc no s’hi pugui fer qualsevol cosa. 

En general pensen que no es poden fer les coses d’aquesta manera però menys ara; 
que aquest excés de rigor aconsegueix l’efecte contrari que es pretenia perquè crea 
malestar a Sineu i predisposa el ciutadà en contra d’una protecció que és correcta, 
justa i oportuna. 

Fins i tot s’ha arribat a afectar una obra del Pla E que ahir anava amb proposta de 
suspensió a la CIOTUPH –a proposta de la ponència tècnica de Patrimoni– quan és 
una obra pública en execució que està subvencionada i que, evidentment, té uns 
terminis que si s’incompleixen faran que es perdi l’ajut. 

Considera que, en aquest cas, el sentit comú diu que la postura sectorial d’uns tècnics 
–que segurament fan molt bé la seva feina de mirar, des d’un punt de vista parcial, la 
defensa del patrimoni– ha de ser compensada pels polítics que han de tenir en compte 
tots els interessos que hi ha en joc i, en aquests moments, a més dels interessos 
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sectorials de protecció del patrimoni, també hi ha els interessos de subsistència de 
moltes famílies i de moltes empreses. 

Per això, presenten aquesta moció amb la qual demanen que, en primer lloc, s’acceleri 
al màxim el procés de declaració de Bé d’Interès Cultural perquè aquesta situació de 
transitorietat es redueixi tant com sigui possible. També demana que, una vegada 
aprovada la declaració de BIC del conjunt històric de Sineu, no s’hi aturin sinó que 
prevegin ajuts perquè l’Ajuntament pugui aprovar el seu Pla Especial per regular de 
manera correcta i contribuir a la millora de Sineu. 

Per altra banda, també demanen que es revisi l’acord de dia 23 d’abril perquè, mentre 
no s’hagi aprovat la declaració de Bé d’Interès Cultural, a Sineu no es pot fer res i en 
aquests moments no poden tenir un poble de Mallorca sense que s’hi pugui fer 
absolutament res. 

Així doncs, consideren que s’ha de revisar aquesta incoació i reduir la delimitació del 
conjunt històric a allò que havia proposat l’Ajuntament, és a dir, l’àrea més antiga del 
poble on s’ubiquen tots els carrers històrics, que vénen de l’època islàmica i de 
l’època de la conquesta catalana, que té els edificis més valuosos i tot allò que 
caracteritza Sineu. Per un altre costat, demanen que el seu entorn de protecció es 
limiti, estrictament, a allò que fa falta per preservar les visuals i per assegurar la 
qualitat del conjunt històric. 

En resum, sol·liciten l’acceleració del procediment, que el Consell de Mallorca arbitri 
ajuts a l’Ajuntament i, en darrer terme, que es revisin els acords d’incoació tot fent-los 
més sostenible des del punt de vista econòmic d’acord amb els moments de dificultats 
econòmiques greus que patim. 

La Sra. SUREDA (PP) assenyala que, tal i com reflecteix l’exposició de motius 
d’aquesta moció, la incoació del procediment per declarar BIC, en la categoria de 
conjunt històric, al nucli històric de Sineu parteix d’un acord del Ple de l’Ajuntament 
de novembre de 2007. 

Aleshores i en el mateix acord, es va definir la zona configurada com a centre històric 
amb una sèrie de carrers que representen el nucli primogènit del poble. Dins aquesta 
zona es localitzen alguns dels monuments més emblemàtics del poble com són el 
Palau, l’Església dels Mínims, l’Ajuntament, l’antiga Cúria Reial o la casa de Son 
Torrelló a més d’altres cases dels segles XIV i XV. 

Ara sembla ser que la Comissió Insular d’Ordenació del Territori no respecta la 
delimitació proposada per l’Ajuntament i, a més a més, amb la suspensió de llicències 
es posen en perill les subvencions de les obres al casc antic pel conveni que hi ha amb 
el Ministeri de l’Habitatge. 

Per tant, des del grup de consellers del Partit Popular estan d’acord amb la moció 
presentada pel grup de consellers d’Unió Mallorquina perquè, per damunt de tot, s’ha 
de respectar l’autonomia municipal i s’ha intentar –així ho entenen– arribar a un acord 
amb l’Ajuntament en un tema tant important com és la protecció i la conservació del 
patrimoni històric i intentar que hi hagi el mínim de problemes possibles als ciutadans 
i, sobretot, en aquests moments com apuntava el portaveu d’Unió Mallorquina. 
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Pel que fa a l’acord, en quant al primer punt referit a donar la màxima celeritat a 
l’expedient per tal d’aixecar la suspensió de llicències i ajudar l’Ajuntament amb la 
tramitació del Pla Especial, estan totalment d’acord. 

Pel que fa als punts 2 i 3, si bé es podria discutir el marc del procediment i si 
tècnicament és possible, entenen que la revisió de la delimitació del conjunt històric 
de Sineu i de modificar la delimitació del seu entorn de protecció és necessària i, per 
tant, hi estan d’acord i donaran suport a la proposta. 

El Sr. FONT MASSOT (conseller executiu de Cultura i Patrimoni) assegura que, 
referent a aquesta moció, i com no podria ser d’altra manera tot tenint en compte que 
també és batle, comparteix absolutament la inquietud mostrada per tots els grups 
polítics en el sentit que la declaració d’un BIC no suposi crear problemes ni als 
ciutadans ni als ajuntaments i poder arribar a l’acord final de BIC amb el màxim 
consens amb els ajuntaments. Per tant, des d’aquest punt de vista, comparteix tot allò 
que s’ha exposat en aquest Ple. 

Pel que fa a la moció presentada, amb el primer punt, relatiu a l’acceleració màxima 
del procés de declaració de BIC, l’establiment d’ajudes i facilitar les coses a 
l’Ajuntament, estan totalment d’acord i hi votaran a favor. 

En quant als punts 2 i 3, entenen que la proposta de la moció suposaria tornar a incoar 
l’expedient i això comportaria allargar el termini i, per tant, entraria en contradicció 
amb el primer punt que insta a tramitar-lo al més aviat possible. 

Així doncs, proposa al grup de consellers d’Unió Mallorquina una transacció als punts 
2 i 3 en el sentit de substituir-los ambdós per un punt que digui així: “El Ple del 
Consell de Mallorca insta el Departament de Cultura i Patrimoni a consensuar, via 
al·legacions, amb l’Ajuntament de Sineu la modificació de la delimitació del conjunt 
històric i del seu entorn de protecció i a presentar-lo, com a molt tard, a la CIOTUPH 
ordinària del mes de setembre”. 

Assenyala que aquesta seria la proposta que farien des de l’equip de govern i que creu 
que és la manera més àgil atès que ara està obert el període d’al·legacions i 
l’Ajuntament té tot el dret a presentar-ne. Considera que aquest és el camí per arribar 
a un consens amb l’Ajuntament i per generar les mínimes molèsties als ciutadans i les 
empreses donats els temps de crisi que vivim. 

Per acabar, fa constar que, per descomptat, la darrera intenció del seu Departament és 
crear molèsties ni als ciutadans, ni a les empreses ni als municipis. 

El Sr. GRIMALT demana, perquè quedi clar, si el Sr. Font Massot li proposa que en 
el mes de setembre ja es declari el BIC del conjunt històric i, amb la declaració, reduir 
l’àmbit a allò que, per unanimitat, l’Ajuntament de Sineu havia demanat. 

Si és això, a Unió Mallorquina li va bé perquè tant una nova incoació com la 
declaració haurien d’anar a la propera Comissió –que tendrà lloc el proper mes de 
setembre– i si es comprometen que a tenir el mes de setembre aquest tema resolt ja els 
va bé com també segurament els va bé tant a l’Ajuntament de Sineu com als ciutadans 
però, si no són capaços de dur aquest acord a la Comissió de setembre, hi han de dur 
l’altre. 
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És a dir, si són capaços de tancar l’acord i dur una proposta, en el mes de setembre, 
per tal de fer ja la declaració i aixecar la suspensió de llicència que ara és molt feixuga 
per a l’Ajuntament, Unió Mallorquina hi està acord però, ara bé, hi ha d’incloure un 
següent punt que digui que, en cas que això no sigui possible, en el mes de setembre 
s’ha de fer la nova incoació i reduir l’entorn de protecció perquè, evidentment, no 
poden allargar aquest termini. 

Així doncs, en el mes de setembre hi ha d’anar o bé la declaració definitiva amb 
l’àmbit reduït o bé, si no és possible tancar l’acord i fer ja la declaració, una nova 
incoació que no afecti tot el poble perquè, si no, aquesta situació s’allargaria de forma 
injustificada. 

Per tant, accepten la transacció sempre que inclogui un tercer punt que digui que si no 
és possible fer la declaració en el mes de setembre doncs que en el mateix mes de 
setembre s’ha de tornar a incoar el procediment amb el nou àmbit. 

En qualsevol cas, el punt que consideren més fonamental –i el Sr. Font Massot, com a 
batle, segur que ho entén– és que aquestes coses no es poden fer d’esquena a 
l’Ajuntament, és a dir, l’Ajuntament va conèixer quin era l’àmbit que se li declarava, 
pel que fa a l’entorn de protecció, pràcticament quan el tema ja estava cuit i aquestes 
coses, si es fan unanimitat i per acord de tothom, funcionen però si es fan d’una forma 
unilateral i sense comptar amb l’ajuntament, no funcionen. 

Per tot això, és molt important comptar amb la complicitat de l’Ajuntament i accepta 
la proposta del Sr. Font Massot d’arribar a un acord amb l’Ajuntament de Sineu 
perquè creu que és el bon camí però, si això no fos possible o hi hagués problemes 
tècnics que allargassin molt més enllà aquesta declaració, volen que s’opti per l’altra 
via que és la incoació d’un nou procediment amb un àmbit més reduït. 

La Sra. SUREDA anuncia que el seu Grup està totalment d’acord amb la proposta que 
ha fet el Sr. Grimalt d’acord amb les seves manifestacions d’abans. 

El Sr. FONT MASSOT insisteix en la voluntat absoluta de consensuar, tant la 
delimitació de casc històric com de l’àmbit d’actuació, amb l’Ajuntament i només vol 
fer, a continuació, un petit aclariment perquè no es dubti de la voluntat del Consell de 
Mallorca amb l’Ajuntament. 

Diu que, bàsicament, allò que s’aprova inicialment a la Comissió és la proposta dels 
tècnics i davant aquesta proposta és quan els ajuntaments –i tothom que hi estigui 
afectat– tenen un termini per fer les al·legacions que considerin oportunes i, per tant, 
estan disposat a consensuar les al·legacions que s’hi presentin. 

Per altra banda, han de ser conscients que una nova incoació endarreriria encara més 
el procés però que, si no es duu a la Comissió de setembre, doncs que s’incoï un nou 
expedient d’acord amb els termes que s’han explicat. 

La Sra. PRESIDENTA puntualitza que la moció se sotmet a votació amb les 
modificacions que s’han debatut, és a dir, el primer punt com venia, el segon i el 
tercer s’unifiquen en la proposta del Sr. Font Massot i s’afegiria un tercer punt que és 
el que ha explicat el Sr. Grimalt. 
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Consegüentment amb tot el que s'ha exposat, per unanimitat, s'acorda: 

1. El Ple del Consell de Mallorca insta la Direcció Insular de Patrimoni a accelerar al 
màxim la tramitació de l’expedient de declaració de Bé d’Interès Cultural del 
Conjunt Històric de Sineu per tal que la seva aprovació definitiva es produeixi 
amb la màxima celeritat i es pugui aixecar d’aquesta forma la suspensió de 
llicències actualment vigent en un moment tan inoportú donada la situació 
econòmica, i a arbitrar els ajuts econòmics necessaris a l’Ajuntament de Sineu 
perquè pugui tramitar i aprovar amb rapidesa el Pla Especial del Conjunt Històric. 

2. El Ple del Consell de Mallorca insta el Departament de Cultura i Patrimoni a 
consensuar, via al·legacions, amb l’Ajuntament de Sineu la modificació de la 
delimitació del conjunt històric i del seu entorn de protecció i a presentar-lo, com 
a molt tard, a la CIOTUPH ordinària del mes de setembre. 

3. Si en aquesta Comissió no es pot presentar un acord consensuat, s'hi acordarà una 
nova incoació on es reduirà l'àmbit tant del BIC com del seu entorn. 

PUNT 26. MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS SOCIALISTES DE 
MALLORCA REFERIDA A MODIFICACIÓ DE L'ARTICLE 14.2 DEL 
REIAL DECRET-LLEI 8/2010, DE 20 DE MAIG, PEL QUE S'ADOPTEN 
MESURES EXTRAORDINÀRIES PER A LA REDUCCIÓ DEL DÈFICIT 
PÚBLIC. 

Es dóna compte de la següent moció: 

En el marc dels compromisos assumits pel nostre país respecte a la Unió Europea, el passat 20 de maig, 
s’aprovà el Reial Decret-Llei 8/2010, pel que s’adopten mesures extraordinàries per reduir el dèficit 
públic, amb la finalitat d’accelerar tant a 2010 com a 2011 la reducció inicialment prevista en 
l’actualització del Pla d’Estabilitat i Creixement 2010-2013, aprovat pel Consell de Ministres de 29 de 
gener de 2010.  

Més enllà de les mesures concretes recollides en el citat Real Decret-Llei, aquest suposa una crida al 
compromís dels diferents nivells territorials de l’administració a la consecució d’un objectiu que ha de 
ser compartit en tots ells. 

Aquesta crida ha sigut plenament assumida pels Ajuntaments, Diputacions, Consells i Cabildos 
Insulars que, a través de la seva participació en la Comissió Nacional de la Administració Local, han 
fet seu l’objectiu d’estabilitat per a 2010, així com l’estimació de dèficit pel conjunt de les corporacions 
locals en els pròxims exercicis i el llindar de dèficit per davall del qual no serà precisa la presentació 
d’un Pla Econòmic Financer, que havia estat proposat pel Govern de l’Estat.  

No obstant això, la responsabilitat que s’exigeix a les Entitats Locals i que lleialment aquestes 
assumeixen, no pot suposar, en cap cas, la vulneració de l’autonomia local, garantida per la nostra 
Carta Magna, ni pot suposar una restricció a l’actuació de les mateixes proporcionalment molt superior 
a l’assumida per l’Estat i per les Comunitats Autònomes.  

Concretament, l’article 14.2 del Reial Decret-Llei prohibeix a les Entitats Locals i els seus organismes 
dependents classificats en el sector Administracions Públiques, endeutar-se a llarg termini en el 
transcurs del 2011, sense que existeixi cap limitació similar ni per a les Comunitats Autònomes ni per a 
l’Administració General de l’Estat, que seguiran incrementant el seu endeutament al llarg del citat 
exercici. 

Tenint en compte, com ja s’ha assenyalat, que està previst que en el 2011 el conjunt de les 
Corporacions Locals assoleixi un dèficit màxim del 0,8%, no pareixen existir raons que justifiquin la 
impossibilitat de que aquest mateix sector pugui incórrer en un endeutament per un import equivalent 
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ja que, en cas contrari, aquests estarien abocats a liquidar els seus pressuposts, en la majoria dels casos, 
amb Romanent de Tresoreria negatiu, generant importants tensions de tresoreria, amb el consegüent 
perjudici pel conjunt de l’economia.  

Així mateix, s’ha de tenir en compte que, donat l’escàs pes del deute municipal en el conjunt del deute 
de l’Administració pública espanyola, la variació de la mateixa (tant si s’incrementa com si se redueix) 
resulta molt poc rellevant, més encara si tenim en compte els increments de deute prevists per 
l’Administració General de l’Estat pel 2011. En síntesi, des d’un punt de vista pràctic, la reducció del 
deute que se derivaria de l’esmentada prohibició, seria pràcticament irrellevant. 

Contràriament, l’aplicació de la citada prohibició en els seus termes actuals no afectaria només a les 
noves inversions projectades de cara al futur, sinó també a totes aquelles que actualment es troben en 
execució, de forma que se generarien molt importants costos addicionals derivats tant de l’obligació 
d’indemnitzar als contractistes com del deteriorament físic que patirien les obres en curs durant el 
temps de la seva interrupció.  

A l’anterior s’hi ha d’afegir la pèrdua econòmica que se’n deriva de la impossibilitat d’abordar o 
concloure projectes cofinançats amb recursos externs a l’Entitat Local, veient-se alguns ajuntaments 
fins i tot en l’obligació de tornar els  imports ja percebuts al no poder justificar la liquidació del 
projecte en el termini autoritzat.  

Per tot això, el GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA presenta pel seu debat i posterior aprovació en el 
proper Ple del Consell de Mallorca el següent ACORD:  

El Consell de Mallorca insta el Govern de l’Estat a la modificació de la redacció de l’article 14.2 del 
Real Decret-Llei 10/2010, substituint la prohibició genèrica d’endeutament de les Entitats Locals per a 
l’exercici 2011, per una limitació de la mateixa, d’acord amb els següents termes:  

a) El Consell de Mallorca es compromet a coadjuvar a la reducció del dèficit públic i al control del 
creixement del deute públic, i per això assumeix la necessitat de controlar el creixement del deute.  

b) Prenent com a referència el total de deute de cada entitat a 31 de desembre de 2010, calculant 
conforme als criteris del Protocol de Dèficit Excessiu, -metodologia aplicada pel Banc d’Espanya i pel 
Banc Central Europeu-, les Entitats Locals no podran iniciar noves inversions a 2011 finançades amb 
endeutament, però sí podran continuar finançant amb aquest recurs l’execució dels contractes, inclosos 
els plurianuals, que haguessin estat adjudicats abans de l’entrada en vigor del Reial Decret-Llei 8/2010. 
Només en el cas de les obres cofinançades amb recursos externs a l’Entitat Local, es podrà acudir al 
seu finançament amb endeutament, amb independència de quina sigui la seva data d’adjudicació. 

c)Reivindicar un finançament just i suficient per a les hisendes locals que permeti mantenir el nivell i la 
qualitat dels serveis que presten en benefici dels ciutadans.  

El Sr. RAMON (PSOE) inicia la seva intervenció tot recordant que a la Comissió 
Executiva de dia 29 de juny de 2010 de la Federació Espanyola de Municipis i 
Províncies (FEMP) es va acordar “difundir, para su aprobación en todos los plenos 
de ayuntamientos, diputaciones, consejos y cabildos, una moción que insta al 

gobierno de España a modificar la redacción del artículo 14.2 del Real Decreto Ley 

8/2010”. 

Puntualitza que la Comissió Executiva de la FEMP està formada per 25 membres de 
gairebé tots els partits de l’Estat espanyol. 

En el passat Ple de dia 1 d’aquest mes també s’aprovà, per unanimitat, una proposta 
de resolució presentada pel grup de consellers del PSOE que deia que el Consell de 
Mallorca instava el govern de l’Estat a cercar mecanismes de flexibilitat a la 
incapacitat d’endeutament fins a l’exercici 2012 aprovada per l’esmentat Reial decret. 
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Així doncs, aquesta moció només pretén donar compliment a la proposta de resolució 
del Consell de Mallorca que va ser aprovada per aquest Ple i després, com a membres 
de la FEMP, donar compliment a la proposta que han fet –i que tothom té– que és una 
traducció al català de la proposta tramesa per la mateixa FEMP. 

No obstant això, vol dir que el Bloc per Mallorca ha sol·licitat canviar la redacció dels 
punts 1r i 3r. No hi tenen cap inconvenient, sobretot pel que fa al punt 1r, perquè és 
un tema de traducció i allà on diu “El Consell de Mallorca es compromet a coadjuvar 
a la reducció del dèficit públic i, per això, assumeix la necessitat de controlar el 
creixement del deute”, dirà –perquè està més clar– que “El Consell de Mallorca 
assumeix la necessitat de controlar el creixement del deute”. 

Llavors, pel que fa al 3r punt –matisa que el 2n punt és molt complex i no el sap 
explicar–, allà on diu “reivindicar un finançament just i suficient per a les hisendes 
locals que permeti mantenir el nivell i la qualitat dels serveis que presten en benefici 
dels ciutadans.”, dirà “exigir –en lloc de reivindicar– un finançament just i suficient 
per a les hisendes locals que permeti mantenir el nivell i la qualitat dels serveis que 
presten en benefici dels ciutadans mitjançant una llei”. 

Observa que passen de “reivindicar” a “exigir”, qüestió que està molt de moda 
aquesta de l’exigència –puntualitza que és una opinió seva i no del seu Grup– però no 
pot evitar plantejar la reflexió que l’exigència comença per l’autoexigència. Per tant, 
com a membre d’un consistori, sempre ha dit que han tengut marge per actuar i no 
han actuat; tenen marge per fer coses i, per egoisme, per electoralisme o per les 
circumstàncies que siguin, no han fet servir tot allò que la llei els permet emprar. 

Remarca que ell és el primer defensor d’un canvi del finançament dels ajuntaments 
però també cal dir que s’ho han de fer mirar i ser conscients que potser han de 
rectificar. 

Comenta que dimarts passat seia devora un batle d’aquesta comunitat que li deia que 
havia fet una escoleta que no li servirà per res. L’escoleta ha costat 170.000 euros i 
reconeix que ell és un dels que va votar favor de fer aquesta escoleta i se sent 
responsable d’haver tudat aquests doblers. 

Per tant, l’exercici d’exigència creu l’han de fer entre tots i començar per 
l’autoexigència però, així i tot, ja li va bé al seu Grup fer a la proposta els canvis que 
ha proposat el Bloc per Mallorca. 

El Sr. PASCUAL (UM) anuncia que el seu Grup donarà suport a aquesta moció 
perquè, d’alguna manera, recull els acords de la FEMP i, sobretot, perquè als punts b) 
i c) recull allò que varen tractar en el Debat de Política General del Consell de 
Mallorca i que anava en aquesta mateixa línia. 

No obstant això, considera el punt b) un poc tou, és a dir, que només es puguin 
endeutar en casos especials i per pluriennals ho considera insuficient i el seu Grup 
creu que s’hauria de demanar més flexibilitat sobretot per a aquells ajuntaments que 
han anat molt alerta i qualcun d’ells que mai no s’han endeutat i, per tant, haurien de 
poder-se posar al mateix nivell dels altres. 
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Malgrat això, la moció és del Grup Socialista i, tot i considerar-la un poc tova, li 
donaran suport. 

La Sra. MASCARÓ (Bloc per Mallorca) anuncia que el seu Grup també donarà suport 
a la moció si els accepten les transaccions proposades. Tot seguit puntualitza que 
aquesta és una moció de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies que ha 
rebut el PSOE i la presenta com a seva. 

Pel que fa al comentari sobre l’exigència, opina que els polítics s’han d’exigir i 
autoexigir sempre –no només ara– però també han d’exigir a altres institucions que no 
han complert una sèrie de compromisos i, sobretot, han comès injustícies durant molts 
d’anys. 

És cert que els ajuntaments també s’han exigir les seves responsabilitats –cadascú en 
té les seves– però tampoc no és menys cert que les mesures que ha imposat el Sr. 
Rodríguez Zapatero no les ha consensuades amb ningú, és a dir, les exigeix als altres, 
les imposa i sense haver-les consensuades. 

Per tal banda, també és cert que el Sr. Rodríguez Zapatero ha incomplert la promesa 
que es resoldria el finançament de les entitats locals amb un nou sistema de 
finançament que havia d’entrar en vigor en gener de 2009 i, en canvi, ell no s’ha 
exigit gens d’austeritat fins que des d’Europa li varen haver “d’estirar les orelles”. 

Així doncs, tothom té les seves responsabilitats. El Consell de Mallorca n’ha 
d’assumir les seves però també ha de defensar els municipis i els ciutadans d’aquesta 
illa i, per tant, li correspon exigir a l’Estat que resolgui ja el tema del finançament 
local. 

Reconeix que es comprometen a controlar el deute però no es comprometen a no fer-
ne mai més atès que, d’aquí a una estona, s’aprovarà incrementar el deute d’aquesta 
casa precisament perquè hi ha necessitats que exigeixen prendre aquestes mesures per 
resoldre situacions i problemes dels ciutadans. 

El Sr. ÁLVAREZ (PP) anuncia que el seu Grup també donarà suport a aquesta moció 
perquè té lògica i perquè és un objectiu amb suport de la FEMP. 

No obstant això, cal dir que això suposa una apedaçament a una situació que s’ha 
creat, en part, per altres administracions públiques. És curiós que l’Estat i les 
comunitats autònomes, en aquests moments, són els que més gasten, més s’endeuten i 
més dèficit públic generen alhora que són els que manco serveis presten als ciutadans 
i, en canvi, els que presten més serveis als ciutadans són les administracions a les 
quals ara acoten els marges per escometre els serveis i les inversions tant necessaris 
actualment. 

L’Estat, a través del RDL que ara d’alguna manera intenten modificar per tal 
d’esmenar la injustícia financera que proclama –de fet, amb les presses ja hagueren de 
fer una pròrroga de 6 mesos perquè no afectàs l’endeutament de les hisendes 
públiques locals–, ara ho paga amb les administracions locals i amb els funcionaris. 

Considera que és una injustícia, des del punt de vista distributiu i equitatiu, que a 
l’hora de repartir les càrregues pressupostàries per qui deté el pes sobre el producte 
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interior brut (l’Estat i les comunitats autònomes) respecte dels ajuntaments i els 
serveis que presten. 

Opina que les presses són males conselleres i que el Sr. Rodríguez Zapatero –i 
l’Estat– està actuant perquè Europa “ens estira de les orelles”, juntament amb altres 
països, i ens diu que hem estat molt dolents a l’hora d’abordar segons quins 
problemes i de generar dèficit que, en aquests moments, l’han de pagar les 
administracions (fonamentalment, els ajuntaments) per la manca d’endeutament i la 
restricció del dèficit públic i la mesura de reducció del 5% del sou dels funcionaris. 

També és curiós que no fa gaire (dia 18 de juliol de 2010) va entrar en vigor el nou 
règim de cessió de tributs de les comunitats autònomes en virtut del qual hi ha un nou 
finançament autonòmic, per part de l’Administració central, en traspassar el 50% 
d’IRPF i d’IVA, el 58% dels imposts especials de la cervesa, vi, ferments, productes 
intermedis, alcohol i beguda i, així mateix, se cedeix el 100% d’imposts sobre el 
patrimoni com són successions, donacions, transmissions patrimonials, actes jurídics 
documentats, tributs sobre el joc, etc. 

A més a més, allò més curiós d’aquesta cessió de 18 de juliol de 2010 és que va entrar 
en vigor amb efectes retroactius des d’1 de gener de 2009, és a dir, que les 
administracions autonòmiques rebran un devessall de doblers de l’Estat via dèficit 
públic i endeutament de l’Estat perquè, com poden imaginar, l’Estat no ho havia 
pressupostat. 

Assenyala que, així doncs, hi ha una incongruència en aquests tipus de situacions que 
en aquests moments a les administracions més petites –que manco doblers reben i que 
pitjor finançades estan– encara produeixen un altre desequilibri més: les graven més 
com a conseqüència de la mala actuació d’altres administracions, fonamentalment 
l’estatal i l’autonòmica perquè han ultrapassat llur dèficits i llur endeutaments. 

En aquesta línia i context, creu que hi ha una injustícia que comporta el 
desenvolupament d’aquest Reial decret i que ara, en aquest moment, aquest Ple –com 
molts de plens d’altres administracions locals– ha d’esmenar (o almanco intentar-ho) 
perquè el greuge no sigui tant desfavoridor per als interessos de tots els ciutadans i 
ciutadans –mallorquins, en aquest cas– i de tots els nostres pobles. 

El Sr. RAMON agraeix, en primer lloc, el suport de tots els grups i tot seguit 
manifesta que no entrarà en el debat més profund i nacional plantejat però sí vol dir 
que és curiós que el Sr. Álvarez ha estat regidor d’Hisenda, ell ho ha estat i ho és i 
reconeix que també s’ha equivocat. Creu que estaria bé que tothom ho reconegués 
perquè, a més a més, és cert. 

S’aprova per unanimitat. 

INTERPEL·LACIONS 

PUNT 27. INTERPEL·LACIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS DEL PARTIT 
POPULAR REFERIDA A GRAU D'EXECUCIÓ DE LES OBRES DEL 
CONVENI DE CARRETERES SUBSCRIT AMB EL MINISTERI DE 
FOMENT. 
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Es dóna compte de la següent interpel.lació: 

MARGARITA CABRER GONZÁLEZ, com a consellera del Grup de Consellers del Partit Popular, 
d’acord amb el que preveu l’art. 75 del Reglament Orgànic, formula per al proper Ple ordinari a l’Hble. 
Sr. Antoni Alemany Cladera, Conseller del Departament d’Hisenda, Obres Públiques i Innovació, del 
Consell de Mallorca la INTERPEL·LACIÓ següent: 

GRAU D’EXECUCIÓ DE LES OBRES DEL CONVENI DE CARRETERES SUBSCRIT AMB EL 
MINISTERI DE FOMENT 

La Sra. CABRER (PP) comenta que presenten una altra interpel·lació sobre 
l’execució del conveni de carreteres, a la recta final de la legislatura (queden 10 
mesos per a les properes eleccions) i creuen que el resultat d’aquesta legislatura, en 
matèria de carreteres, no canviarà gaire d’allò que ha estat durant aquests tres anys. 

La radiografia d’allò que varen signar –i en varen fer autobombo– comparat amb allò 
que realment es troba ara en marxa és prou diferent i això que mai no havien tengut 
tant de doblers i tantes facilitats per fer carreteres a Mallorca. En definitiva, en 
aquesta legislatura se n’ha parlat molt però se n’ha fet poc. 

Recorda que el conveni es va signar pel setembre de 2007 i llavors va quedar en un no 
res perquè la ministra no el complia –així ho denunciaren tots els partits polítics. El 
mes de maig de 2009 es va signar el segon conveni de carreteres d’aquesta legislatura 
i que havia de recuperar tot el temps perdut perquè, a la fi, el Consell de Mallorca 
podia licitar les obres (una gran fita que es va aconseguir). 

En aquest moment, segons les previsions del conveni signat en maig de 2009, haurien 
d’estar en marxa 10 obres: la variant de Son Servera –que hi està–, el tercer carril de 
la Via de Cintura –que hi està–, la Via connectora, la connexió del Molinar, l’accés a 
Lloseta, la variant de Portocristo, l’enllaç Via de Cintura–ctra. de Manacor, la variant 
de Llubí, la variant de Sencelles i la millora de la carretera Algaida–Sencelles. 

D’aquestes 10 obres només n’hi ha 2 en marxa (variant de Son Servera i 3r carril de la 
Via de Cintura); la resta no estan ni començades i moltes, segons previsions del 
conveni, haurien d’estar acabant. 

En 2010 s’havien d’acabar les obres de l’accés al Molinar, l’accés a Lloseta, la variant 
de Portocristo i l’enllaç Via de Cintura–ctra. de Manacor però, no és que no estiguin 
començades, és que ni tan sols estan en procés de licitació. Només han sortit a 
licitació dues obres més: la variant de Portocristo i la variant de Llubí. 

En definitiva, d’un total de 114 milions d’euros (anualitats 2009-2010) només s’han 
adjudicat 25 milions d’euros, és a dir, un 21% d’ambdues anualitats. 

La Via connectora hauria d’estar en construcció i trobar-se, més o manco, a la meitat 
perquè hi tenien previst, per a 2009, 9 milions d’euros i, per a 2010, 37 milions 
d’euros, és a dir, que hauria d’estar mig construïda i ni tan sols està licitat el projecte 
de construcció. L’any 2011 estava previst que començassin les obres de la variant 
nord d’Inca i la millora de l’enllaç de s’Arenal–Llucmajor. 

Així doncs, el retard és molt gran, molt evident i, des del seu punt de vista, molt 
injustificat en temps de crisi amb l’afegitó, fins i tot, del problema que, en qualsevol 
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moment, el Ministeri de Foment talli el finançament, cosa que de moment sembla que 
no succeirà però el risc hi és. 

A l’anterior Ple, a proposta d’UM, s’aprovà una proposta de resolució per tal que les 
10 obres previstes per a 2009-2010 es licitassin durant el que resta de 2010 i això 
s’aprovà per unanimitat de tots els partits polítics. 

Vista aquesta aprovació i que, si el PSOE hi votà a favor era perquè ho pensava 
complir, vol demanar al conseller que li concreti en quin mes (setembre, octubre, 
novembre o desembre) sortirà la licitació d’aquestes 10 obres previstes –amb 
excepció de les 2 que estan en marxa– per al període 2009-2010. 

Pel que fa a la Via connectora –obra que considera molt important per a l’illa de 
Mallorca–, recorda que, segons el que varen signar, ja hauria d’estar molt avançada la 
construcció perquè tenien previst gastar-hi 9 milions d’euros en 2009 (que no s’han 
gastat) i 37 milions d’euros enguany (que tampoc no es gastaran), és a dir, estan 
parlant de 46 milions d’euros que no s’han executat. En aquests moments, al PP no li 
consta que ni tan sols s’hagi licitat la redacció dels projectes de construcció. 

A la Intranet del Consell de Mallorca només han pogut trobar expedient d’inici 
d’invitació a consultores per redactar-ne el projecte, és a dir, que sembla ser que no 
faran un concurs públic per a la redacció del projecte –cosa que seria més correcta– 
sinó que trossejaran el projecte en assistències tècniques de 60.000 euros per fer 
contractes negociats sense publicitat. 

També han trobat a Intranet, com a negociat sense publicitat de 60.000 euros –malgrat 
que encara no s’ha convidat cap empresa–, una assistència tècnica per redactar el 
projecte de construcció de la Via connectora des de l’enllaç de l’autopista de 
l’aeroport fins als dipòsits de CLH; una altra assistència tècnica des del dipòsit de 
CLH fins a la carretera de Sineu i una altra assistència tècnica des del pas superior de 
l’enllaç del carrer Gremi Tintorers fins a l’enllaç de la carretera de Sóller. Tot això 
que han trobat està en fase inicial. 

Vol que li aclareixin si és cert que encara no estan adjudicats els projectes de 
construcció de la Via connectora perquè, si això és així, encara queden mesos perquè 
es redactin els projectes de construcció, després hauran de sortir a informació pública, 
fer-ne l’estudi d’impacte ambiental i, en darrer terme, anar a licitació. 

Comenta que ha llegit que el Sr. Alemany havia anunciat que el mes de gener 
començarien les obres de la Via Connectora però si la tramitació està en el punt que 
ha comentat –matisa que potser no és així perquè no ha trobat tota la informació– 
doncs veu molt difícil que el mes de gener puguin començar les obres. 

A més a més, com que s’havia aprovat la proposta de resolució d’UM abans 
esmentada i que deia que durant aquests mesos es licitarien les obres, doncs li 
agradaria saber si el conseller li pot concretar en quin mes sortirà la licitació de les 
obres i no el projecte de construcció. 

La segona obra és la connexió d’accés al Molinar, una infraestructura importantíssima 
per a tots els residents d’aquella zona, i una obra que, com ha dit abans, ja s’hauria 
d’estar acabant i vol saber en quin mes, d’enguany, sortirà la licitació de l’obra. 
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La tercera obra és l’accés a Lloseta, obra que també hauria d’estar acabant, i li 
agradaria saber quan surt a licitació.  

També haurien d’estar acabant i voldria que li concreti quan sortirà la licitació de les 
obres de l’enllaç de la Via de Cintura amb la carretera de Manacor, la variant de 
Sencelles, la millora de la carretera Algaida–Sencelles. 

Per altra banda, hi ha les obres de la variant de Portocristo i la variant de Llubí que sí 
que han sortit a licitació i, per tant, aquestes dues obres suposa que estan en termini de 
presentació d’ofertes i que quedaran adjudicades en 2010. 

Tot això és el que estava previst per al període 2009-2010 i, en teoria segons el 
conveni, haurien de començar en 2011 la variant nord d’Inca –infraestructura 
reclamada des de fa anys– i la millora de l’enllaç s’Arenal–Llucmajor. Són dues obres 
que haurien de començar en 2011 i també voldria saber quan tenen previst treure-les a 
licitació. 

El Sr. ALEMANY (vicepresident i conseller executiu d’Hisenda, Obres Públiques i 
Innovació) entén que l’interès de la Sra. Cabrer està justificat perquè estan parlant 
d’un conveni molt important que, com ha dit, anunciaren amb molta alegria que 
s’havia signat perquè varen ser molt de milions els que varen venir a Mallorca i 
desitja que, efectivament, quedin a Mallorca. 

Hi ha hagut moments de tensió –com la Sra. Cabrer ha anunciat– que no es veia clar si 
es retallarien o no aquestes aportacions però, gràcies al Ministeri de Foment, no s’han 
tocat, cosa que tots agraeixen. 

Aquest conveni és un acord complex amb el Ministeri de Foment que comprèn 
moltíssimes obres que estan, a més a més, molt repartides en el decurs dels anys amb 
unes anualitats que no seran fàcils de quadrar. Tant és així que la mateixa Comissió de 
Seguiment del conveni va acordar que el quadre d’anualitats el pogués canviar la 
mateixa Comissió perquè sinó seria pràcticament impossible l’execució de les obres 
amb una exactitud entre les adjudicacions i les anualitats. 

No obstant això, l’esperit és de fer més feina amb aquelles obres que s’havien 
d’adjudicar els tres primers anys que són les obres que entenien més urgents i més 
necessàries. 

Podran discutir i reconsiderar algunes obres que estaven previstes per als anys 2014 i 
2015. Algunes d’aquestes obres gairebé segur que les hauran de reconsiderar però les 
primeres –que ha enumerat la Sra. Cabrer– no les qüestionen i hi fan feina accelerada 
per tal d’agafar el ritme encara que, evidentment, duen retard i, per això, hi estan fent 
feina en la direcció que explicarà a continuació. 

En primer lloc, s’ha decidit que les redaccions dels projectes siguin tant estudiades 
com sigui possible, és a dir, que es facin els estudis previs –i els estudis necessaris– 
per tal que els projectes que en surtin siguin projectes per tirar endavant amb les 
mínimes variacions durant l’execució de les obres i, per tant, són uns projectes que 
s’estudien i se supervisen amb molta profunditat. 
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Atès que la Sra. Cabrer ha sol·licitat que li concreti dates de licitacions, li avança que 
agafaran el ritme, és a dir, que es posaran al dia en relació a les previsions del conveni 
segurament en el segon trimestre de 2011. Tant és així que tenen previst que, fins i 
tot, els projectes de 2012 estiguin en redacció i, com que esperen estar al dia a mitjans 
de 2011, llavors la feina serà més rutinària perquè ja hauran fet la part més 
complicada. 

La variant de Son Servera està en execució i preveuen que s’acabi entre gener i febrer 
de 2011. L’ampliació del tercer carril de la Via de Cintura també està en marxa. Es 
feia en dues fases –la que s’està fent ara i una altra des d’on acaba fins al pont. La 
primera fase s’acabarà a finals d’agost o principis de setembre i s’iniciarà la segona 
fase que preveuen que s’acabarà a mitjans de 2011. 

L’enllaç de Son Espases –que és una part dels accessos a Palma– està adjudicat, en 
execució i amb previsió d’acabar-lo en novembre de 2010. 

Sobre la Via connectora –allà on la Sra. Cabrer considera que s’hauria d’haver fet un 
concurs per al projecte– comenta que l’equip de govern ha considerat que era un eix 
de connexió més que una obra en si i es va estudiar fer-ne vuit projectes distints que 
obeeixen a vuit necessitats distintes que funcionen amb independència que es facin o 
no les altres. 

En resum, la Via connectora no serà una obra grossa que es farà per fases sinó que 
seran vuit obres que, un cop acabades, estaran enllaçades però, si se’n fes una només i 
no se’n cap altra de les set restants, aquest tram fet tendria una utilitat per si mateixa i, 
per això, es poden fer per separat i donen solució. 

Anuncia, igualment, que ja s’ha fet una sèrie de projectes (geotècnic, geològic i 
topogràfic) que ja estan acabats i, fins i tot, s’han fet estudis de microcirculació de 
vehicles per conèixer quin serà el comportament dels vehicles que actualment passen 
per la Via de Cintura per tal d’evitar que, una vegada feta l’obra, es trobin amb 
embossos a determinats llocs. 

També estan adjudicats tots els projectes d’execució dels vuit trams, és a dir, que ja hi 
ha vuit empreses que estan fent feina amb aquests projectes i devers el mes d’agost o 
setembre de 2010 presentaran la totalitat dels vuit projectes. Així doncs, mantenen el 
compromís que final d’any es faran les licitacions dels vuits trams de la Via 
connectora. 

No obstant això, vol puntualitzar que podria ser que algun dels trams no es fes 
juntament amb els altres perquè tenen dificultats especials, concretament hi ha un 
tram més complicat i podria donar-se el cas que s’hagués de retardar un mesos encara 
que confia que no sigui així i reitera que la licitació dels vuit trams de la Via 
connectora es farà durant el quart trimestre de 2010. 

Sobre els accessos al Molinar explica que hi havia un projecte que no donava solució 
tècnica a aquest accés i se’n va comanar un de nou que ara ja està acabat i es troba en 
fase de supervisió per part dels serveis tècnics de la casa. Espera que molt aviat en 
tenguin els resultats amb les esmenes que se’n derivin i, per tant, mantenen la idea 
que en el quart trimestre –segurament a principis– puguin fer la licitació d’aquesta 
obra. 
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En quant a l’accés de Lloseta, diu que hi ha un projecte constructiu en marxa, és a dir,  
està adjudicat però no està presentat encara i se n’està fent l’estudi d’impacte 
ambiental. Per tant, d’aquesta obra mantenen la idea de fer-ne l’adjudicació en el 
quart trimestre d’enguany però segurament a finals del trimestre. Cal tenir en compte 
que podria sorgir alguna qüestió ambiental que retardàs el projecte un parell de mesos 
però no creu que sigui així perquè ja compten amb els informes previs de Medi 
Ambient. 

De la variant de Portocristo –com assenyalava la Sra. Cabrer– el procés de 
contractació ja ha acabat i el termini de presentació d’ofertes finalitza aquests dies i, 
per tant, s’està a punt d’obrir els sobres –creu que s’obren demà– per poder adjudicar 
l’obra i en la mateixa situació està la variant de Llubí. 

Pel que fa a l’enllaç de la Via de Cintura amb la carretera de Manacor, anuncia que ja 
s’ha rebut el projecte per part de l’adjudicatari; s’ha sol·licitat l’exoneració del tema 
de medi ambient i n’esperen resposta però creu que serà així perquè no hi fan 
actuacions noves. La previsió és que, quan contestin de Medi Ambient, l’adjudicació 
serà imminent i això vol dir que serà a principis del quart trimestre de 2010. 

Amb tot això, a finals del quart trimestre de 2010, s’estaria al dia de totes les obres 
que s’havien d’haver contractat en 2009 i duran un any de retard. Les obres de 2010 
són un poc més complicades i no s’hi ha fet tanta feina però sí s’ha fet la variant de 
Sencelles encara que no s’ha adjudicat. L’adjudicació d’aquest projecte està prevista 
per al proper mes i la licitació, per tant, no seria fins a finals del primer trimestre de 
2011. 

De la millora de la carretera d’Algaida a Sencelles explica que està adjudicat, des de 
maig de 2010, el projecte constructiu i, per tant, la licitació –que s’està tramitant– 
seria a principis de 2011. 

Igualment anuncia que, de les obres que han de començar en 2011, sobre la variant 
nord d’Inca han tengut una reunió amb l’Ajuntament d’Inca i el projecte està en fase 
d’adjudicació amb la qual cosa dins aquesta legislatura deixaran resolt aquest 
projecte. 

Llavors, fins i tot han començat actuacions inicials d’obres previstes per a 2012 a fi 
que qui governi en 2011 trobi la situació més fàcil per continuar amb el conveni i fer 
possible que a partir del segon trimestre de 2011 s’hagi agafat ja el ritme previst al 
conveni. 

Altres obres sobre les quals duen un any de retard són la millora de l’enllaç del Dic de 
l’Oest amb l’autopista que ja té en marxa l’adjudicació del projecte i en la mateixa 
situació es troben les obres de la variant de Sineu i les del tercer carril de l’autopista 
de Ponent. 

Per concloure, assevera que aquesta és la situació actual de tots els projectes que 
estaven prevists i que espera haver-li donat resposta detallada a tot allò que li 
demanava. 

La Sra. CABRER fa notar que l’explicació del Sr. Alemany ha estat molt clarificadora 
i comenta que ha dit que el quadre s’haurà de canviar perquè és molt difícil complir 
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les anualitats –cosa amb la qual està d’acord– però li observa que el retard és molt 
considerable i una cosa és que hi hagi un desviament d’una o dues obres i una altra 
cosa és trobar que d’obres que havien d’estar en marxa o, fins i tot, acabant només 
n’hi ha dues en marxa, és a dir, només un 21% adjudicat. 

Malgrat això, el PP avui pretenia precisament –arran de la proposta aprovada en el Ple 
passat sobre licitació de les obres abans d’acabar el 2010– que li concretassin els 
terminis i el Sr. Alemany ho ha fet i ara els toca haver d’esperar –com han esperat 3 
anys– a veure si això es complirà. 

Afegeix que li donen un vot de confiança i que esperen que sigui com ha explicat el 
Sr. Alemany qui ha parlat de projectes ja avançats i que la gran majoria estan lliurats 
o a punt de fer-ho. 

Són coneixedors que, abans de la licitació, hi ha una tramitació administrativa: 
algunes duen informació pública –excepte en el cas dels enllaços–, duen 
expropiacions, estudis d’impacte ambiental, etc. però, en qualsevol cas, si tenen 
controlats els terminis, marcat el calendari i compten amb el compromís del conseller 
que totes les obres de 2009 sortiran a licitació abans de finals d’anys, doncs, el seu 
Grup esperarà que així sigui, que es recuperin aquestes inversions i el temps perdut 
atès que tenen els doblers de l’Estat i era un risc perdre aquestes anualitats i la 
inversió pública que suposa davant un hivern que es presenta prou difícil. 

Per concloure, diu que esperen que tenguin aquesta agilitat i compleixin els terminis 
cosa que, en el mes de desembre, veuran si ha estat així, és a dir, que han sortit a 
licitació les sis o set obres que ha dit el Sr. Alemany així com que les de 2010 sortiran 
en 2011. 

Reitera l’esperança en el compliment d’aquests terminis i, en cas contrari, hi tornaran 
a fer una interpel·lació però confia que no hagin de partir més retards. 

El Sr. ALEMANY diu que, després de dir la Sra. Cabrer que ara resta esperar a veure 
si es compleix tot allò que ha anunciat, ara només li queda ratificar que les obres que 
ha anunciat són producte de molta feina de la Direcció Insular de Carreteres, feina de 
seguiment de tots aquests projectes complexos i múltiples perquè parlen de posar en 
marxa projectes de 2012. 

Afegeix que se n’han fet molts de forma col·lectiva per tal de garantir que els 
projectes individuals surtin bé i, per tant, ell també espera que es compleixi allò que 
ha anunciat perquè no ha estat una resposta preparada per a la Sra. Cabrer sinó que és 
la taula que tenien prevista des de la Direcció Insular de Carreteres. 

En darrer terme, destaca el fet que estan pressionant i fent feina per complir aquests 
terminis. És un objectiu que tenen encara que qualque vegada pot fallar alguna cosa 
però espera que això no passi. 

DESPATX EXTRAORDINARI 

PRIMER PUNT. RATIFICACIÓ DEL DECRET DE PRESIDÈNCIA DE DIA 
27 DE JULIOL DE 2010, D’APLICACIÓ DE LES MESURES 
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EXTRAORDINÀRIES PER A LA REDUCCIÓ DEL DÈFICIT PÚBLIC EN 
MATÈRIA DE LES DESPESES DE PERSONAL.  

S’aprova la urgència per unanimitat. 

Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu del Departament de Cooperació Local i 
Interior: 

Vist el decret de la presidència del Consell de Mallorca de dia 27 de juliol de 2010, relatiu a l’aplicació 
de les mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic en matèria de les despeses de 
personal, el contingut del qual és el següent: 

«Atès el Reial Decret-llei 8/2010, de 20 de maig, pel qual s’adopten mesures extraordinàries per a la 
reducció del dèficit públic, que modifica part del Títol III de la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de 

pressuposts generals de l’Estat per a l’any 2010, amb la finalitat de reduir les retribucions del 

personal al servei del sector públic, amb efectes a partir de l’1 de juny de 2010. 

Atès que, com a conseqüència de l’anterior, ha resultat modificat, entre d’altres, l’article 22, apartats 

Dos i Cinc, de la Llei 26/2009, que regula les bases i la coordinació de la planificació general de 

l’activitat econòmica en matèria de despeses de personal al servei del sector públic, de forma que 

s’estableixen nous imports de les retribucions bàsiques i complementàries que perceben els funcionaris 

i el personal laboral de l’Administració pública. 

Atès que l’aplicació al personal del Consell de Mallorca i dels organismes autònoms que en depenen 

dels preceptes de caràcter bàsic i d’aplicació directa, continguts en el Reial Decret-llei 8/2010, de 20 

de maig, s’ha dut a terme mitjançant decret de la Presidenta de dia 28 de juny de 2010. 

Atès que, pel que fa a l’aplicació d’aquestes mesures a la resta de retribucions del personal del 

Consell de Mallorca i dels organismes autònoms que en depenen, el Ple de la Corporació, en la sessió 

realitzada dia 1 de juliol de 2010, va rebutjar la proposta del conseller executiu de Cooperació Local i 

Interior, segons la qual l’aplicació de la reducció de les retribucions del personal funcionari s’havia 

de realitzar conforme les normes contingudes al Reial Decret-llei 8/2010, de 20 de maig, pel qual 

s’adopten mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic, i d’acord amb els criteris 

adoptats per l’Administració General de l’Estat, per al seu personal, en els aspectes que no tinguin la 

condició de normativa bàsica, afegint que la seva aplicació al personal laboral es realitzaria en termes 

d’equiparació al personal funcionari. 

Atès que les mesures relatives a la reducció de les retribucions del personal contingudes al Reial 

Decret-llei 8/2010 són d’aplicació a totes les Administracions públiques i que el retard en la seva 

aplicació pot ocasionar perjudicis greus al personal, tota vegada que, en tenir efectivitat des de dia 1 

de juny de 2010, s’incrementen les quantitats a retornar conforme es demora la seva aplicació. 

Atesa la necessitat de què l’aplicació de les mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit 

públic en matèria de les despeses de personal es realitzi de forma homogènia i simultània, a partir de 

la propera nòmina, a l’àmbit del Consell de Mallorca i dels organismes autònoms que en depenen, 

sense perjudici de què, per part del Ple de la Corporació, s’adopti el corresponent acord mitjançant el 

qual s’apliquin les mesures de reducció a la resta de retribucions, en exercici de la competència 

atribuïda per l’article 8.1.p) de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars i, si és el cas, es 

procedeixi a la regularització de les quantitats fins aleshores descomptades. 

Atès, d’altra banda, que l’Administració General de l’Estat ha dut a terme, per al seu personal, la 

reducció de les retribucions prevista al Reial Decret-llei 8/2010, de 20 de maig, mitjançant la 

Resolució de 25 de maig de 2010, de la Secretaria d’Estat d’Hisenda i Pressuposts, que preveu, entre 

d’altres mesures, la reducció d’un 5 per cent de la quantia dels complements específics, respecte a la 

vigent a 31 de maig de 2010. 

Atès que l’article 26 dels vigents Acords del personal funcionari del Consell Insular de Mallorca i el 

mateix article del vigent Conveni col·lectiu del personal laboral, ambdós aprovats pel Ple de la 

Corporació en sessió celebrada dia 11 de novembre de 1991, prorrogats per acord plenari de dia 12 
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d’abril de 1996, preveuen que les modificacions anuals de les retribucions s’acomodaran a les que 

s’estableixin per als funcionaris en la llei de pressuposts generals de l’Estat. 

Per tot això, en virtut de les atribucions que m’han estat conferides: 

RESOLC: 

Aplicar, amb caràcter provisional i amb efectes de dia 1 de juny de 2010, al personal funcionari i 

laboral del Consell de Mallorca i dels organismes autònoms que en depenen, les següents mesures 

extraordinàries per a la reducció del dèficit públic en matèria de les despeses de personal: 

Primer.- Amb efectes de dia 1 de juny de 2010, la quantia anual dels complements específics assignats 

als llocs de treball experimentaran una reducció del 5 per cent respecte a la vigent a 31 de maig de 

2010. 

L’abonament del complement específic es realitzarà en els termes prevists a l’acord del Ple de dia 5 de 

novembre de 2009. D’acord amb l’anterior, el personal funcionari percebrà el complement específic 

anual en catorze pagues iguals, de les quals dotze han de ser de percepció mensual i dues addicionals. 

La paga addicional del mes de desembre serà del mateix import mensual que el complement específic 

mensual que correspongui a aquest període. El personal laboral el percebrà en dotze mensualitats 

d’igual import i dos pagaments “a compte” de la reordenació del complement específic. L’import del 

pagament “a compte” del mes de desembre serà el resultant d’aplicar un 60,36 % sobre una 

mensualitat de complement específic efectivament percebut. 

Segon.- No obstant el previst al paràgraf anterior, les quanties del complement específic del personal 

del grup E: Agrupacions professionals Llei 7/2007, tindran una reducció, amb caràcter personal, de 

l’1 per cent. 

Tercer.- Els complements personals i transitoris i la resta de retribucions que tenguin caràcter anàleg, 

les ajudes socials i les indemnitzacions per raó del servei es regiran per la seva normativa específica i 

pel disposat a la Llei de pressuposts generals de l’Estat per a l’any 2010, sense que els sigui 

d’aplicació la reducció del 5 per cent 

Quart.- El disposat als apartats anteriors serà d’aplicació al personal laboral subjecte al Conveni 

col·lectiu del Consell de Mallorca en els mateixos termes, d’acord amb l’equiparació retributiva 

establerta a l’art. 26 del Conveni col·lectiu. A la resta de personal laboral no subjecte al Conveni 

col·lectiu del personal laboral del Consell de Mallorca se li aplicarà una reducció del 5% a cada un 

dels conceptes retributius. 

No obstant l’establert a l’apartat anterior, no s’aplicarà cap reducció al personal laboral amb 

retribucions per jornada completa inferiors a 1,5 vegades el salari mínim interprofessional.   

Cinquè.- Les retribucions del personal eventual seran les fixades pel Ple del Consell de Mallorca, 

segon l’acord de dia 3 de juny de 2010. 

Sisè.- Les cotitzacions socials, bé sia a la Seguretat Social, a la MUFACE o MUGEJU i Drets Passius, 

i els descomptes per IRPF es calcularan i s’aplicaran d’acord amb l’establert a la seva normativa. 

Pel que fa a la cotització al règim general de la Seguretat Social, des de l’1 de juny al 31 de desembre 

de 2010, les bases de cotització per totes les contingències dels empleats públics  enquadrats al règim 

general, que vegin afectades les seves retribucions pel Reial Decret-llei 8/2010, serà coincident amb la 

base de cotització del mes de maig de 2010. En el cas que les retribucions que es percebin 

corresponguin a un import superior, la base s’ajustarà a la de major quantia. 

Per al càlcul de la base de cotització corresponent al mes de maig de 2010, es descomptaran els 

imports d’aquells conceptes retributius que tinguin una periodicitat superior a la mensual o que no 

tinguin caràcter periòdic i que haguessin integrat l’esmentada base sense ser objecte de prorrateig.   

Setè.- L’aplicació d’aquestes mesures es realitza sense perjudici de què, per part del Ple del Consell de 

Mallorca, s’adopti el corresponent acord mitjançant el qual s’apliquin les mesures extraordinàries per 
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a la reducció del dèficit públic en matèria de les despeses de personal  i, si és el cas, es procedeixi a la 

regularització de les quantitats fins aleshores descomptades a la nòmina del personal.» 

Atès que correspon al Ple del Consell de Mallorca la fixació de les quanties de les retribucions 
complementàries fixes i periòdiques dels empleats públics, d’acord amb el que disposa l’article 8.1.p) 
de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars. 

El conseller executiu de Cooperació Local i Interior del Consell de Mallorca eleva al Ple, per a la seva 
aprovació, la següent 

PROPOSTA D’ACORD 

Primer.- Ratificar i elevar a definitiu el decret de la presidència del Consell de Mallorca de dia 27 de 
juliol de 2010, relatiu a l’aplicació de les mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic en 
matèria de les despeses de personal.   

Segon.- Facultar la Presidenta del Consell de Mallorca per a l’adopció de les disposicions necessàries 
per a l’execució de les anteriors mesures. 

La Sra. DEL MORAL (PP) comenta aquesta és la ratificació d’un decret de 
Presidència sobre un punt que no va prosperar el Ple passat i que té efectes retroactius 
per als treballadors des d’1 de juny de 2010. 

El seu Grup segueix sense estar d’acord amb la mesura que ha pres el govern del Sr. 
Rodríguez Zapatero perquè des del Partit Popular creuen que el dèficit públic es pot 
reduir d’una altra manera i que hi ha molt de doblers que es tuden a l’Administració 
pública. 

Al Partit Popular tenen una altra manera de governar sense perjudicar els més febles, 
que són els treballadors, i els sembla incoherent que els partits d’esquerres –que es 
defineixen com els defensors dels treballadors– siguin els que donen suport a aquesta 
mesura. 

Dit això i amb la convicció que aquest decret, evidentment, no està pensat perquè un 
govern democràtic governi en minoria atès que, normalment, governa la majoria i pot 
treure endavant aquests assumptes i, a més a més, si no l’aprovaven segurament 
prendrien mesures correctores en el mateix decret que obligarien a prendre aquesta 
mesura. 

Per tal de no perjudicar els treballadors i que no hi hagi discriminació entre 
funcionaris i personal laboral –cosa que es podria aplicar sense passar pel Ple–, atès 
que els treballadors sortirien perjudicats amb el retard de les retencions de les 
retribucions salarials, doncs el Partit Popular, com que tampoc no vol ser partícip de 
donar suport a aquesta mesura, la seva postura serà la de l’abstenció. 

El Sr. ROSSELLÓ (vicepresident i conseller executiu de Cooperació Local i Interior) 
agraeix la posició del Partit Popular i afegeix que està d’acord amb gairebé tot el que 
ha dit la Sra. Del Moral perquè ell tampoc no està d’acord amb el decret del Sr. 
Rodríguez Zapatero i, per les mateixes raons que el PP s’abstendrà i com que ell no 
seu a l’oposició sinó al govern, hi votarà a favor. 

S’aprova per setze vots a favor (PSOE, Bloc per Mallorca i UM), un vot en contra del 
Sr. Lladó (Bloc per Mallorca) i quinze abstencions (PP). 
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SEGON PUNT. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT NÚM. 27 DE 
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST PROPI DE 2010 (SUPL 
03/10). 

S’aprova la urgència per unanimitat. 

Es dóna compte de la següent proposta de la presidenta: 

Aquesta Presidència, per provisió de 28 de juliol de 2010, atenent les necessitats que s’especifiquen a 
la memòria corresponent i de les quals n’hi ha constància en els antecedents de l’expedient, ordenà la 
incoació d’un expedient de modificació de crèdits en el Pressupost propi de 2010, a l’objecte de poder 
atendre algunes despeses, les partides a les quals s’havien d’imputar no s’havien incloses en el 
pressupost de 2010 o no tenien crèdit suficient. 

Vist que la Intervenció d’aquest Consell Insular ha emès el dictamen preceptiu, amb data 28 de juliol 
de 2010 on consten les operacions de modificació de crèdit que es proposen per atendre les despeses 
esmentades, i d’acord amb allò que es preveu en els articles 177, 179 i 180 del Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDLEG 2/2004, de 5 de març, concordant amb els 
articles 35 a 38 i 40 del RD 500/1990, de 20 d’abril i amb la base núm. 10 de les d’execució del 
pressupost per a 2010, he resolt proposar al Ple de la Corporació el següent 

ACORD 

 
PRIMER.- Aprovar l’expedient núm. 27 de modificació de crèdits en el pressupost propi de 2010, 
d’acord amb el següent detall: 
 
EXPEDIENT NÚM. 27 MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST PROPI DE 2010  
    
* SUPLEMENTS DE CRÈDIT (SUPL -03/10) 
    

Partida Descripció Import Projecte 

90·45300·61900 
REPOSICIÓ  INFRAESTRUCTURES CARRETERES 
CONSELL DE MALLORCA 

13.000.000,00 € 2010/2/45300/5 

90·45300·60000 
INV.NOVA EN TERRENYS EXPR. CARRETERES 
CONSELL DE MALLORCA 

8.000.000,00 € 2010/2/45300/5 

     

TOTAL AUGMENTS PER SUPLEMENTS DE CRÈDIT  21.000.000,00 €  

    

*FONTS DE FINANÇAMENT DEL SUPLEMENT DE CRÈDIT   

    

1) Majors ingressos  

    
Partida Descripció Import Projecte 
    
    

80·91301 PRÉSTEC ENTITATS FINANCERES 11.000.000,00 € 2010/2/45300/5 

Total Majors ingressos 11.000.000,00 €   
        
2) Romanent de tresoreria  
    
Partida Descripció Import Projecte 

99·87000 
ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESESES 
GENERALS (RLT) 

10.000.000,00 € 2010/2/45300/5 
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Total Romanent 10.000.000,00 €   

    

TOTAL FONTS DE FINANÇAMENT PER SUPLEMENTS DE 
CRÈDIT 

21.000.000,00 €  

    

SEGON.- Modificar la base núm. 5 de les del pressupost 2010 de la següent manera 

Base 5: Finançament del pressupost propi 

On diu: 

 “2. Amb el producte de les operacions de crèdit previstes a la Base 39, les quals importen la quantitat 
total de 32.000.000,00.- Euros.” 

Ha de dir: 

 “2. Amb el producte de les operacions de crèdit previstes a la Base 39, les quals importen la quantitat 
total de 43.000.000.- Euros.” 

TERCER.- Modificar la base núm. 39 de les del pressupost 2010 de la següent manera 

Base 39: Endeutament a llarg termini 

On diu: 

 “Per a l’exercici 2010 s’autoritza un endeutament màxim de 32.000.000,00.- Euros, destinat a finançar 
crèdits prevists en part dels capítols 6è i 7è de despeses detallat a l’annex d’inversions.” 

Ha de dir: 

 “Per a l’exercici 2010 s’autoritza un endeutament màxim de 43.000.000,00 Euros, destinat a finançar 
crèdits prevists en part dels capítols 6è i 7è de despeses detallat a l’annex d’inversions” 

QUART - Aquest acord aprovatori serà considerat definitiu si no es produeixen reclamacions en contra 
durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor, una vegada s’hagi complit el que disposa 
l’article 112.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i també l’article 
169 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel RDLEG 2/2004, de 5 de 
març.” 

El Sr. ALEMANY (vicepresident i conseller executiu d’Hisenda, Obres Públiques i 
Innovació) diu que aquesta proposta ja s’ha explicat públicament però, no obstant 
això, no vol deixar d’explicar com ha anat el tema. 

Tot va sorgir en analitzar el pressupost, la situació actual de la institució i la situació 
que tenen prevista per a 2011 i això els va fer que es plantejassin el fet de cercar una 
solució per tal que en 2011 no hi hagués una situació insostenible. 

Arran d’això es va fer un estudi global de les necessitats dels anys 2010 i 2011 i, a 
partir d’aquí, intentar cercar solucions per a aquestes necessitats. 

D’aquest estudi –fet a consciència i amb detall per la Direcció Insular de Pressuposts– 
sorgí la convicció que s’havien de mobilitzar uns 76 milions d’euros entre 2010 i 
2011 perquè en 2011 no hi hagués problemes de gestió de pressupost o, almanco, els 
problemes estiguessin controlats. 
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Així doncs, se’n va fer un Pla que dugueren a discussió a la Comissió específica que 
se’n va crear arran del Debat de Política General i que era una proposta de resolució 
del Partit Popular. 

En el si d’aquesta Comissió varen debatre aquest Pla que pretén que s’agafin 76 
milions d’euros part dels quals els deixaran de gastar per destinar-los a altres 
qüestions més prioritàries i, per altra banda, sí que hi ha algunes despeses que 
s’hauran d’estalviar i, per tant, deixaran de fer algunes activitats que tenien previstes 
però, així i tot, encara mancaven, per quadrar les xifres, un endeutament extraordinari 
d’11 milions d’euros. 

De tot aquest Pla, la seva percepció és que ha tengut una acceptació positiva per part 
de tots els grups polítics i es mostra optimista que seran capaços –potser no al 100%– 
de consensuar la filosofia del Pla que determina unes prioritats que acordaren en una 
primera fase que avui duen a Ple. 

Remarca el fet que aquesta no és una proposta aïllada sinó la primera fase d’aquest 
Pla de 76 milions d’euros que consisteix en habilitar avui 21 milions d’euros per fer 
pagaments a empreses i particulars, recursos que es treuen d’un endeutament 
extraordinari i del romanent líquid de Tresoreria aprovat recentment per decret de 
Presidència. 

Considera que el temps dirà si el Pla és bo o no ho és però ja poden dir que és bo 
l’esperit d’acord que han demostrat tots els partits d’aquesta institució. No és corrent 
que govern i oposició, en uns moments de dificultats, siguin capaços d’asseure’s, 
debatre seriosament quins són els problemes –sense tenir en compte què seria rendible 
per un grup o un altre– i intentar oferir solucions objectives a una problemàtica que se 
li presenta a la institució. 

Com a responsable del tema, felicita tots els grups pels esforços que estan fent i 
anuncia que la voluntat d’arribar a acords que es va iniciar a les reunions 
mantengudes fins ara seguirà sent la mateixa, és a dir, mantenen la voluntat de seguir 
fent reunions d’aquesta Comissió creada per estudiar aquest problema alhora que 
espera que, abans d’acabar el mes de setembre, puguin haver assolit un acord global 
envers el problema pressupostari 2010-2011. 

Afegeix que s’ha d’aclarir que l’any 2010, pressupostàriament, no tenia problemes i, 
per tant, no calia fer cap operació però els problemes de 2011 eren tant grossos que no 
es podien resoldre només actuant a partir de decisions preses sobre el pressupost de 
2011 i, per això, consideren que era necessari avançar-se a la situació i començar a 
prendre decisions en 2010 i a fer esforços perquè 2011 sigui un poc més fàcil per 
tothom. 

Creu que aquesta filosofia ha estat assumida i acceptada per tots els grups polítics i 
això el fa ser optimista i pensar que s’assolirà una solució abans de final de setembre 
i, per acabar, agraeix el suport a aquesta primera fase i encoratja tothom per veure si 
són capaços –com ha fet en aquesta primera fase– d’arribar a un acord i poder arribar 
prest a un segon acord. 

El Sr. PASCUAL (UM) assevera que subscriu les paraules del Sr. Alemany i 
manifesta la convicció del seu Grup que és molt positiu aquest esperit de ser capaços, 
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tots junts, d’estudiar els problemes i veure quines són les necessitats, sobretot dels 
més desfavorits. 

Opina que s’ha fet un Pla per tal d’assegurar que hi hagi doblers suficients en 2010 i 
2011 per a les necessitats més imperioses i això representa, lògicament, esforços de 
tothom. 

Fa notar que a les propostes han pogut constatar els esforços de tots els departaments 
de l’equip de govern –esforços per a 2010 i per a 2011–, fer una bona redistribució del 
superàvit, pagar els deutes i assegurar que hi ha una voluntat manifesta –encara que 
avui no ho duguin a Ple– de garantir unes ajudes als ajuntaments sobretot en temes de 
vertadera necessitat. 

Per concloure, reitera el fet que subscriu les paraules del Sr. Alemany i afegeix que 
l’acord és positiu per als ciutadans i, sobretot, per a la situació i la salut d’aquesta 
institució. 

La Sra. MASCARÓ (Bloc per Mallorca) també subscriu les paraules del Sr. Alemany 
i les del Sr. Pascual. Creu que han de celebrar, especialment, en aquesta institució la 
voluntat de tots els grups polítics de trobar solucions úniques perquè els problemes els 
veuen tots i, de vegades, és més difícil trobar una solució amb la qual tots estiguin 
d’acord. 

Vol agrair, molt especialment, als dos grups que en aquests moments estan l’oposició 
el seu seny i el seu sentit d’estat per ajudar entre tots a trobar aquestes millors 
solucions per prioritzar les despeses i també per ajudar a tenir aquests nous ingressos 
mitjançant l’endeutament. 

Fa notar que aquest és un problema que ells no han creat però els ha vengut damunt i 
molts haguessin pogut fer oposició i fer populisme emperò aquesta vegada han optat 
pel sentit d’estat i fer costat al govern, cosa que tothom els ho ha d’agrair. 

El Sr. RAMON (PSOE) només vol manifestar que el seu Grup està absolutament 
representat per les paraules del Sr. Alemany. 

El Sr. FONT BARCELÓ (PP) diu que totes aquestes paraules són possible gràcies al 
Partit Popular perquè, en cas contrari, només serien possibles amb els tres vots d’Unió 
Mallorquina, cosa que voldria dir que s’havia recompost el pacte que s’havia romput 
–cosa que no hauria d’haver passat– però això no ha passat. 

No obstant això, és possible perquè UM hi votarà a favor com també el PP i perquè el 
PSOE i el Bloc per Mallorca han volgut negociar per tal d’arribar a aquest acord. 

Afegeix que el Sr. Alemany avui ha començat la seva intervenció amb unes paraules 
màgiques: que avui acorden pagar a empreses i a particulars. Tot seguit remarca que 
això ho ha estat dient constantment el Partit Popular i, per això, consideren que és una 
passa important. 

Per altra banda, observa que la crisi els ha duit a fer una correcció pressupostària per 
intentar prioritzar les despeses.  
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És evident que no han acabat la feina i ara es tracta d’una primera fase perquè, segons 
es desprèn de les xifres facilitades pel govern, es preveu una manca d’ingressos en 
2011; és evident que hi ha una sèrie d’obres que no faran i, en canvi, en faran unes 
altres, és a dir, que hi ha trasbals important de doblers i també és evident que aproven 
un préstec d’11 milions d’euros perquè no basten els retalls que volen fer ni tampoc 
no basta el superàvit. Així doncs, la feina que tenien de 76 milions ara la tenen de 55 
milions. 

Atès que els bombers i altres empleats de la casa són presents, aprofita per dir que 
hagués estat bo poder tancar els 76 milions d’euros perquè hi ha una part que 
correspon a reivindicacions d’aquest col·lectiu i que ja han expressat a través de 
mocions. 

Fa constar que acaba de llegir un document –que li ha passat la Sra. Rodríguez– sobre 
les peticions d’aquest col·lectiu i semblen gairebé copiades d’una moció del Partit 
Popular de l’any 2008 que versava sobre els EPI, el vestuari, els equips d’oxigen, els 
camions, etc. i creu que és bo que sàpiguen que estan fent feina amb els altres 55 
milions d’euros dels quals uns 4 o 5 milions podrien destinar-se a aquesta finalitat. 

Assegura que seguiran fent feina en aquesta línia perquè, de fet, s’hi han compromès 
durant tota la legislatura. 

Tot seguit recorda com va anar la comissió del dia anterior i explica que s’hi va 
sol·licitar demanar al Ple l’increment extraordinari de l’endeutament per valor d’11 
milions. També acordaren destinar 8 milions d’euros a pagar les expropiacions 
pendents de carreteres que afecten a moltes persones. 

El Partit Popular veu tres aspectes bàsic en aquests acords. En primer lloc, el fet de 
pagar els proveïdors i particulars; en segon lloc, el fet de resoldre un problema de 
finançament dels ajuntaments perquè l’any que ve no es poden endeutar i, en tercer 
lloc, el fet de vincular part del romanent de tresoreria de l’exercici 2010 (10 milions 
d’euros), en cas de ser positiu, a inversions en el Pla d’Obres i Serveis per als 
ajuntaments segons la priorització següent:  

a) El Consell de Mallorca es compromet a fer les passes oportunes per tal d’assumir 

el 100% dels pluriennals compromesos amb els ajuntaments per a l’exercici 2011. 

Aquests compromisos estan xifrats en uns 3,1 o 3,2 milions d’euros. 

b) El Consell de Mallorca atendrà els ajuntaments que no han rebut Pla d’Obres i 

Serveis durant aquest exercici vigent.  

Són concretament 7 ajuntaments i, si es pogués arribar als 10 milions, els altres 
ajuntaments –llevats aquests 7 i els que no tenen pluriennals– els seria d’aplicació 
l’apartat c). 

c) El Consell de Mallorca establiria un repartiment a la resta d’ajuntaments que no 

estan ni a l’apartat a) ni b) de la quantia equivalent a la mitjana dels darrers cinc 

exercicis. 

Tot això si han rebut POS perquè, si no n’han rebut, no poden fer aquesta mitjana. 
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Amb aquest esperit estan d’acord perquè suposa una passa endavant i haver desblocat 
una situació important encara que, per altra banda, saben que no han acabat la feina. 

Li recorda a la Sra. presidenta que els consellers i conselleres del Partit Popular, 
durant aquesta legislatura, han fet un esforç important perquè hi hagi una estabilitat i 
creu que han aconseguit que hi sigui quan queden nou mesos i tres setmanes per a les 
eleccions, és a dir, quan la legislatura pràcticament s’acaba. 

Han tancat un acord de Territori amb una fase inicial que ha estat important; fa un 
moment han facilitat l’acord envers els tema de la reducció de salaris; ahir varen 
signar aquest altre acord de retall pressupostari però encara en queden. 

En aquest sentit, voldria que, abans de finalitzar la legislatura, poguessin tancar 
l’acord del qual han parlat en la primera moció, és a dir, el tema dels fems, fangs i 
enderrocs. Si fessin això haurien complert totalment la seva feina encara que creu que 
ja l’han complerta perquè és difícil trobar una legislatura com aquesta pel que fa a 
l’oposició. 

El Sr. ALEMANY agraeix el suport dels portaveus dels grups polítics que formen part 
del govern –Sra. Mascaró i Sr. Ramon– encara que algú podria pensar que no calia 
però qui està en política sap que, de vegades, existeixen més les dificultats entre els 
mateixos companys. 

Al Sr. Pascual li diu que tenia poca obligació de donar solució a un problema que és 
responsabilitat del govern i no de l’oposició i, per això, demostra sensatesa i esperit de 
solucionar els problemes de la ciutadania cosa que és obligació dels polítics però, 
encara que ho diguin constantment, en el dia a dia, de vegades, no es compleix i, per 
tant, vol destacar que avui donen un exemple d’allò que hauria d’ocórrer més 
vegades. 

Igualment li agraeix el suport al Partit Popular atès que, pràcticament, ha subscrit 
totes les paraules seves. 

Al Sr. Font li fa constar que accepta plenament el compromís que acordaren ahir 
sobre els 10 milions d’euros per als ajuntaments tot i que observa que és un pacte 
polític que no figura a cap document però ara sí figurarà a l’acta d’aquest Ple que el 
Partit Popular demana que del superàvit de 2010, si n’hi ha, s’agafin uns 10 milions 
d’euros per destinar-los als ajuntaments amb unes condicions determinades. 

Així doncs, aquest Pla de 76 milions d’euros es convertiria en un Pla de 86 milions 
atès que no s’hi havia contemplat –i n’eren conscients– el superàvit de 2010 que 
segurament hi serà. Per tant, ara el Pla és de 86 milions d’euros perquè el govern 
accepta el compromís de fer-ho així. 

Aprofita que hi ha el personal dels bombers a la sala per dir que el Sr. Font ha 
demanat que sigui possible, dins aquest pacte, el tema dels EPI, equips d’oxigen, 
camions, escales i sistemes de comunicació i fa notar que algunes d’aquestes coses ja 
estan resoltes. 

De fet, una d’elles s’ha resolt a una modificació de crèdit que s’ha fet avui i la resta, 
que queda pendent per a un acord futur de solucions, és el tema de camions i escales 
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que,  si bé també hi tenen una solució proposada, encara està pendent de resoldre tot i 
que es mostra convençut que arribaran a aquesta solució. 

Per acabar, reitera l’agraïment pel talant de tots els grups –govern i oposició– alhora 
que espera que aquesta actuació no sigui aïllada i que, d’aquí a final de legislatura, 
n’hi hagi qualcuna més. 

S’aprova per unanimitat. 

PRECS I PREGUNTES 

PUNT 28. PREGUNTA QUE FORMULA L'HBLE.SRA. CATALINA SUREDA 
FONS A L'HBLE.SR. JOAN FONT MASSOT ( DESACORD EN LA 
MAJORIA DE TEATRES DE MALLORCA). 

Es dóna compte de la següent pregunta: 

Catalina Sureda Fons, com a consellera del GRUP POPULAR al Consell de Mallorca formula la 
següent pregunta, amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple, segons contempla l’article 72 del 
R.O.C. vigent, adreçada a l’Hble Sr. Joan Font Massot, Conseller del Departament de Cultura i 
Patrimoni. 

Pregunta 

Malgrat l’acord en la Junta directiva i l’Assemblea del circuit d’arts escèniques de Mallorca 2010, 
presos en el mes de gener i febrer, respectivament. Ens pot explicar perquè, actualment, hi ha un 
desacord generalitzat en la majoria de teatres de Mallorca?  

La Sra. SUREDA (PP) comenta que el grup de consellers del Partit Popular ha 
denunciat en moltes ocasions, tant al Patronat de la Fundació del Teatre Principal com 
en aquest Ple, el funcionament discutible sobre publicitat, transparència, etc. de les 
convocatòries d’ajudes al teatre durant aquesta legislatura. 

Arran d’una moció del Partit Popular en el Ple del mes d’abril s’aprovà, per 
unanimitat de tots els grups polítics, cercar una solució per a 2010 i una solució més 
definitiva per a 2011. 

En aquest sentit s’ha anat treballant però, en quant al Circuit d’Arts Escèniques de 
Mallorca, la realitat és que quan estava a punt de normalitzar-se el Circuit entre 
l’Administració i els representants del sector –per convertir-lo en un circuit dinàmic 
com els de València o Barcelona–, a la reunió de la Junta Directiva i de l’Assemblea 
del CAEM –de dies 21 de gener i 19 de febrer respectivament– de cop i volta sembla 
que canvia el criteri. 

Tot seguit formula la pregunta en els seus termes. 

El Sr. FONT MASSOT (conseller executiu de Cultura i Patrimoni) respon que entén 
que aquestes preguntes vénen arran de la informació que varen donar a la darrera 
comissió de feina que feren per parlar de les ajudes a les companyies i també per 
parlar un poc del Circuit, reunió en la qual ell va donar tota la informació perquè 
n’estiguessin assabentats però no li sap greu tornar a donar la informació perquè 
també n’estaran assabentats tots els consellers i tots els ciutadans. 
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Assenyala que a continuació li donarà tota la informació amb la qual creu que també 
quedarà contestada la pregunta següent encara que, si troba que la segona pregunta no 
li queda contestada, llavors hi insistirà. 

En el seu moment, es va fer una Assemblea del CAEM on es decidí que de la Junta 
Directiva del CAEM sortissin les companyies teatrals i les representacions del sector. 
Contra aquest acord de l’Assemblea hi va haver diversos recursos referents que 
l’Assemblea no era competent per prendre aquesta decisió i, efectivament, és així. Qui 
en té competències, a proposta de l’Assemblea, és la Junta Directiva. 

Davant aquest fet i per tal de resoldre un error comès varen tornar a convocar la Junta 
Directiva que va acordar mantenir, de moment, tots els membres de la Junta Directiva 
i sotmetia a debat la modificació del reglament del CAEM, en tot allò que calgui, de 
la manera més consensuada possible i sobretot amb els teatres perquè, en el fons, els 
que posen recursos al Circuit són el Consell de Mallorca i els teatres de Mallorca. 

Creu que aquesta decisió –i aclareix que és una opinió particular– de la Junta va ser 
mal interpretada pels teatres en el sentit que no els tenien en compte i va ser quan un 
grup de teatres –no tots per sí un nombre significatiu– va fer arribar un escrit amb una 
sèrie de condicions que, si no es complien, deixarien de contractar obres del Circuit. 

Li sembla que la gent del teatre va interpretar que el Consell de Mallorca no volia tirar 
endavant –o no volia estudiar seriosament– la possibilitat que les companyies no 
tenguessin vot dins la Junta Directiva però res més enfora d’això perquè el Consell de 
Mallorca vol arribar a un consens amb els teatres atès són els que realment formen el 
CAEM. 

D’aquests punts que demanen tota una sèrie de teatres, n’hi ha que els comparteix –
aquesta és la seva opinió particular–, n’hi ha que els poden entendre i n’hi ha qualcun 
que, fins i tot, va en contra de qualque acord plenari pres en aquesta casa i, per tant, es 
tracta de fer aquest debat amb els teatres i arribar a un acord. 

Aquest mes tenen previstes xerrades amb la gent del teatre per veure com pensen a fi 
de poder convocar una reunió formal amb ells a principis de setembre per tal d’arribar 
a un acord. Llavors, aquest possible acord que es pugui assolir amb els teatres, 
evidentment, s’haurà de passar, pel que fa a la modificació del reglament, per la 
comissió de feina sobre el CAEM i les ajudes. 

PUNT 29. PREGUNTA QUE FORMULA L'HBLE.SRA. CATALINA SUREDA 
FONS A L'HBLE.SR. JOAN FONT MASSOT ( CIRCUIT D'ARTS 
ESCÈNIQUES DE MALLORCA 2010). 

Es dóna compte de la següent pregunta: 

Catalina Sureda Fons, com a consellera del GRUP POPULAR al Consell de Mallorca formula la 
següent pregunta, amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple, segons contempla l’article 72 del 
R.O.C. vigent, adreçada a l’Hble Sr. Joan Font Massot, Conseller del Departament de Cultura i 
Patrimoni. 

Pregunta 
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De quina manera pensa donar resposta a les propostes plantejades per els diferents teatres, els quals han 
manifestat que no programaran cap activitat - del circuit d’arts escèniques de Mallorca 2010 -, a partir 
del setembre ? 

La Sra. SUREDA (PP) recorda que el desacord del qual parlaven a la pregunta 
anterior ha provocat que 10 teatres de Mallorca (Son Servera, Santanyí, Santa 
Margalida, Vilafranca de Bonany, sa Pobla, Muro, Capdepera, Calvià, Artà i 
Alcúdia), que pertanyen a ajuntaments de distint color polític, hagin enviat un escrit 
de protesta amb una sèrie de reivindicacions. 

Entre aquestes reivindicacions hi ha la de no acceptar la darrera decisió de la Junta 
Directiva del Circuit –a la qual feia referència el Sr. Font Massot–, la presència 
majoritària dels teatres, no limitar el nombre d’espectacles inclosos en el Circuit, etc. 

A la darrera reunió del Patronat ja li varen manifestar la seva preocupació per aquest 
tema i l’hi varen demanar una solució immediata pel bé del Circuit i de les Arts 
Escèniques de Mallorca. 

S’alegra d’haver sentit que aquest mateix mes s’hi posen a fer feina perquè és urgent, 
com sap el conseller per la seva condició de batle, resoldre aquest tema ara atès que, 
en cas contrari, per al mes de setembre els teatres ja tenen la programació tancada i, 
per tant, li demana la màxima celeritat envers aquest tema així com el màxim consens 
amb els teatres que, en definitiva, són els que li donen vida –juntament amb el Consell 
de Mallorca– al Circuit. 

Tot seguit formula la pregunta en els seus termes. 

El Sr. FONT MASSOT (conseller executiu de Cultura i Patrimoni) li respon que creia 
que aquesta pregunta ja l’havia contestada anteriorment però l’hi tornarà a contestar. 

Diu que mantenen contactes amb els teatres durant aquests dies i la previsió és que a 
principis de setembre hi hagi una reunió per tal d’arribar a un consens i llavors, a la 
comissió de feina que tenen creada, poder ratificar la modificació dels Estatuts, cosa 
que ja li havia comentat abans. 

PUNT 30. PREGUNTA QUE FORMULA L'HBLE.SRA. AINA RODRÍGUEZ 
ARBONA A L'HBLE.SR. MIQUEL ROSSELLÓ DEL ROSAL ( GUÀRDIES 
DE REFORÇ DE BOMBERS). 

Es dóna compte de la següent pregunta: 

Aina Rodríguez Arbona, com a consellera del GRUP POPULAR al Consell de Mallorca formula la 
següent pregunta, amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple, segons contempla l’article 72 del 
R.O.C. vigent, adreçada a l’Hble Sr. Miquel Rosselló del Rosal, Conseller del Departament de 
Cooperació Local i Interior. 

Pregunta 

Des del mes de desembre de 2009 es deuen les guàrdies de reforç que fan es bombers. Quan pensen 
pagar-les? 

La Sra. RODRÍGUEZ (PP) formula la pregunta en els seus termes. 
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El Sr. ROSSELLÓ (vicepresident i conseller executiu de Cooperació Local i Interior) 
lamenta, en primer lloc, que s’hagi produït aquest retard en el pagament d’hores 
extraordinàries i n’assumeix la responsabilitat que li correspon. 

Sap que la feina que fa la gent del cos de bombers és una feina excel·lent i és greu que 
els deguin determinats emoluments però pot avançar que amb la propera paga del mes 
de desembre ja hi haurà una part d’aquests endarreriments i, dins el paquet que s’està 
negociant en aquests moments –com ha comentat el Sr. Font Barceló– s’inclou un 
capítol d’1 milió d’euros per pagar aquestes hores de reforç. 

Així doncs, no hi ha cap dubte que pagaran aquestes hores i aprofita per anunciar que, 
de cara a l’any que ve, aquesta situació s’alleugerà perquè s’haurà fet l’oposició per 
cobrir 30 noves places de bomber. 

En concret, dia 19 de setembre fan la segona prova d’aquest procés selectiu i a finals 
d’anys estaran tots incorporats. Durant els tres primers mesos de 2011 faran el curs de 
formació i, a partir de llavors, hi haurà una plantilla que requerirà cobrir manco hores 
de reforç. 

PUNT 31. PREGUNTA QUE FORMULA L'HBLE.SRA. AINA RODRÍGUEZ 
ARBONA A L'HBLE.SR. MIQUEL ROSSELLÓ DEL ROSAL ( VEHICLES I 
EPIS DEL COS  DE BOMBERS DE MALLORCA). 

Es dóna compte de la següent pregunta: 

Aina Rodríguez Arbona, com a consellera del GRUP POPULAR al Consell de Mallorca formula la 
següent pregunta, amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple, segons contempla l’article 72 del 
R.O.C. vigent, adreçada a l’Hble Sr. Miquel Rosselló del Rosal, Conseller del Departament de 
Cooperació Local i Interior. 

Pregunta 

En quina situació es troba l'adquisició de vehicles i epis del cos de bombers de Mallorca?. 

La Sra. RODRÍGUEZ (PP) fa constar que aquesta pregunta i l’anterior ja estaven 
formulades abans que es prengués l’acord del qual s’ha parlat i, a continuació, 
formula la pregunta en els seus termes. 

El Sr. ROSSELLÓ (vicepresident i conseller executiu de Cooperació Local i Interior) 
agraeix la pregunta perquè li ofereix la possibilitat d’explicar la situació actual 
d’aquest tema. 

En primer lloc, diu que una qüestió, que no esmenta la Sra. Rodríguez però que també 
és decisiva pel bon funcionament del cos de bombers, és el canvi del sistema de 
comunicacions i, com ha dit abans el Sr. Alemany, avui s’ha aprovat una modificació 
de crèdit que va en aquesta direcció. 

La setmana que ve o, almanco, ben aviat se signarà el conveni amb Telefònica i 
arribaran els primers aparells i devers el mes de novembre comptaran amb la totalitat 
del sistema nou de comunicacions. 

Pel que fa als EPI, anuncia que ja han arribat dos dels primers blocs i afegeix que els 
cascos que duien avui els representants sindicals presents a la sala té la satisfacció 
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d’anunciar que poden passar directament al museu perquè a finals de setembre ja hi 
haurà uniformes nous per a tota la plantilla de 220 bombers. 

En relació al parc mòbil, diu que hi ha la partida a què feia referència el Sr. Font 
Barceló de 4 milions d’euros que es pagaran al comptat, és a dir, sense finançament 
ateses les dificultats d’endeutament que tenen de cara a l’any 2011 i això propiciarà 
poder cobrir una bona part de les necessitats. 

La prioritat, per part del Departament, serien les escales i les bombes urbanes 
lleugeres de les quals ja n’hi ha 4 a 4 parcs de bombers i amb 4 més ja n’hi hauria a la 
totalitat dels parcs. 

En darrer terme, aprofita l’avinentesa per comunicar que ahir varen tenir una reunió 
molt important, convocada per la consellera d’Interior del Govern de les Illes Balears, 
que comptà amb la presència dels quatre consells insulars i de l’Ajuntament de Palma 
i s’hi va crear una comissió tecnicopolítica que, en el mes de setembre –i com a 
primera feina–, establirà un diagnòstic de la situació de les emergències en l’àmbit de 
les Illes Balears i començarà a treballar amb la perspectiva de coordinar i unificar 
esforços per crear un model d’emergències de país que tanta falta fa. 

La presidenta aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta, (que 
consta de 194 pàgines rubricades). 

El secretari general     Vist i plau 

La presidenta 


