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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DEL CONSELL DE 
MALLORCA 

Identificació de la sessió 

Núm.: 8/2013 
Caràcter: ordinària  
Data: 13 de juny de 2013 
Hora: de 10.09 h a 16.18 h 
Lloc: sala de plens 

HI ASSISTEIXEN: 
 
Catalina Cirer Adrover (PP) 
Bernadí Coll Martorell (PP) 
Jaime Crespí Deyá (PP) 
Maria Magdalena García Gual (PP) 
Margalida Ginard Mesquida (PP) 
Antonio Llamas Marquez (PP) 
Isabel Carmen Llinás Warthman (PP) 
Antoni Mulet Campins (PP) 
Josep Oliver Rebassa (PP) 
Antonia Roca Bellinfante (PP) 
Bernat Roig Cabrer (PP) 
Margalida Isabel Roig Catany (PP) 
Joan Rotger Seguí (PP) 
Jeroni Salom Munar (PP) 
Juan José Sard Flaquer (PP) 
Catalina Soler Torres (PP) 
Coloma Terrassa Ventayol (PP) 
Miquel Vidal Vidal (PP) 
Antoni Alemany Caldera (PSOE) 
Silvia Cano Juan (PSOE) 
Jaime Colom Adrover (PSOE) 
Francesc Josep Dalmau Fortuny (PSOE) 
Maria Luisa Dubón Petrus (PSOE) 
Joan Ferrà Martorell (PSOE) 
Jaime Juan Garau Salas (PSOE) 
Mercedes Garrido Rodríguez (PSOE) 
Melchora Gómez Andrés (PSOE) 
Rosario Sánchez Grau (PSOE) 
Joana Aina Campomar Orell (PSM-IV-EXM) 
Miquel Ensenyat Riutort (PSM-IV-EXM) 
Joan Font Massot (PSM-IV-EXM) 
Maria Magdalena Palou Canaves (PSM-IV-EXM) 
 
 

Ha excusat l’assistència l’Hble. Sra. presidenta, Maria Salom Coll.   
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També hi assistiren els Hbles. Srs. consellers executius: Jaume Juan Garcia i Mauricio 
Rovira de Alós. 

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

 

En el punt 29 el Sr. Crespí (PP) que torna en el punt 31. En el punt 30 surten el Sr. 
Vidal (PP) i el Sr. Ensenyat (Més per Mallorca), que tornen en el punt 31. En el punt 
31 surt la Sra. Palou (Més per Mallorca), que torna en el punt 35. En el punt 35 surt el 
Sr. Llamas (PP), que torna en el punt 36. En el punt 36 surt el Sr. Jeroni Salom (PP), 
que torna en el punt 43. En el punt 43 surten les senyores García, Ginard i Terrassa 
(PP). La Sra. Terrasa torna en el punt 45, i les senyores García i Ginard en el punt 50. 
En el punt 50 surt la Sra. M.I. Roig (PP), que torna en el punt 51. En el punt 53 surten 
les senyores Cirer i Llinàs (PP), que tornen en el punt extraordinari núm. 2. En el punt 
extraordinari núm. 2 surt la senyora Sánchez (PSOE), que torna en el punt 57. En el 
punt 57 surten les senyores Cirer i García, el Sr. Vidal (PP), el Sr. Alemany i la Sra. 
Garrido (PSOE). Les senyores Cirer i García i el Sr. Alemany tornen en el punt 58; la 
Sra. Garrido torna en el punt 59 i el Sr. Vidal ja no torna a la sessió. En el punt 58 surt 
el Sr. Crespí (PP) que ja no torna a la sessió. En el punt 59 surt el Sr. Ensenyat (Més 
per Mallorca), que torna en el punt 61. En el punt 61 surt el Sr. Jeroni Salom (PP) i el 
Sr. Font (Més per Mallorca), que tornen en el punt 55 (es va alterar l’ordre de debat 
dels punts). En el punt 55 surten el Sr. Colom i la Sra. Dubón (PSOE), que tornen en 
el punt 56. En el punt 63 surt la Sra. Campomar (Més per Mallorca), que ja no torna a 
la sessió.  

ORDRE DEL DIA: 

I) PART RESOLUTIVA 

PRESIDENCIA 

1. Aprovació acta sessió anterior (9-5-2013). 

2 . Declaracions institucionals 

3. Proposta de nomenament de representants del Consell Insular de Mallorca a la 
Comissió de Programació, Seguiment i Control del Conveni signat el dia 29 d’octubre 
de 2009 entre l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el 
Consell Insular de Mallorca en matèria d’actuacions per al desenvolupament de les 
inversions de l’Estat a les Illes Balears. 
 
4. Proposta de designació de representants del Consell Insular de Mallorca en la 
Comissió de Coordinació de Policies Locals de les Illes Balears. 
 
5. Proposta de designació de representants del Consell Insular de Mallorca en la 
Comissió de Prevenció d’Incendis Forestals de les Illes Balears. 
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6. Proposta de designació de representants del Consell Insular de Mallorca en el Ple 
de la Comissió d’Emergències i Protecció del Govern de les Illes Balears. 
 
7. Proposta nomenament de representant del Consell Insular de Mallorca a la 
Comissió Mixta en matèria de Patrimoni Històric entre el Consell Insular de Mallorca 
i el Bisbat de Mallorca. 
 
8. Nomenament de representant del Consell Insular de Mallorca a “Gestión 
Urbanística de Baleares, SA” (GESTUR). 
 
9. Proposta de nomenament de representant del Consell Insular de Mallorca a la Junta 
de Govern de la Fundació Teatre del Mar. 
 
10. Nomenament dels representants del Consell Insular de Mallorca la Fundació 
Castell d’Alaró. 
 
11. Proposta de nomenament de representant del Consell Insular de Mallorca en el 
Consell  General del Servei d’Ocupació de les Illes Balears. 
 
12. Proposta de designació de representants del Consell Insular de Mallorca al Consell 
de Formació Professional de les Illes Balears. 
 
13. Proposta de nomenament de representant del Consell Insular de Mallorca a la 
Comissió de Toponímia de les Illes Balears. 
 
14. Proposta de nomenament de representant del Consell Insular de Mallorca al Ple de 
la Junta  Autonòmica d’Activitats de les Illes Balears. 
 
15. Proposta de designació de representants del Consell Insular de Mallorca a la Junta 
Directiva del Consorci per a la Música de les Illes Balears-Orquestra Simfònica de les 
Illes Balears “Ciutat de Palma”. 
 
16. Proposta d’acord de designació de representants del Consell Insular de Mallorca a 
la Junta Rectora del Consorci Ciutat Romana de Pol·lentia. 
 
17. Proposta de designació de representants del Consell Insular de Mallorca a la 
Comissió Tècnica Interinsular. 
 
18. Proposta de nomenament de representant del Consell Insular de Mallorca al 
Comitè Tècnic de Salut Laboral. 

 

VICEPRESIDÈNCIA DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 

19. Acord per la correcció de l’errada material detectada a l’acord adoptat pel Ple del 
Consell de Mallorca, en la sessió del dia 13 de setembre de 2012, exp. 104-2011.  
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20. Acord de declaració de delimitació del Fortí d’Illetes en el terme municipal de 
Calvià declarat com a bé d’interès cultural amb la categoría de monument.  

21. Proposta d’acord de concessió de subvenció a la Federació Balear de Piragüisme 
per al del desenvolupament del programa “l’esport per a l’edat escolar a Mallorca” 
(Piraigua) pel període comprès entre el 31/10/2012 i el 30/10/2013 i d’aprovació del 
text del conveni regulador . 

 
22. Proposta d’acord de concessió de subvenció a la Federació Balear de Natació per 
al del desenvolupament del programa “l’esport per a l’edat escolar a Mallorca” 
(natació) pel període comprès entre el 31/10/2012 i el 30/10/2013 i d’aprovació del 
text del conveni regulador. 
 
23. Proposta d’acord de concessió de subvenció a la Federació Balear de voleibol per 
al del desenvolupament del programa “l’esport per a l’edat escolar a Mallorca” 
(voleibol) pel període comprès entre el 31/10/2012 i el 30/10/2013 i d’aprovació del 
text del conveni regulador. 
 
24. Proposta d’acord de concessió de subvenció a la Federació Balear de Tennis Taula 
per al del desenvolupament del programa “l’esport per a l’edat escolar a Mallorca” 
(tennis de taula) pel període comprès entre el 31/10/2012 i el 30/10/2013 i 
d’aprovació del text del conveni regulador. 
 
25. Proposta d’acord de concessió de subvenció a la Federació Balear de Tennis per al 
del desenvolupament del programa “l’esport per a l’edat escolar a Mallorca” (tennis) 
pel període comprès entre el 31/10/2012 i el 30/10/2013 i d’aprovació del text del 
conveni regulador. 
 
26. Proposta d’acord de concessió de subvenció a la Federació Balear de Taekwondo 
per al del desenvolupament del programa “l’esport per a l’edat escolar a Mallorca” 
(taekwondo) pel període comprès entre el 31/10/2012 i el 30/10/2013 i d’aprovació 
del text del conveni regulador. 
 
27. Proposta d’acord de concessió de subvenció a la Federació Balear de Bàsquet de 
les Illes Balears per al del desenvolupament del programa “l’esport per a l’edat 
escolar a Mallorca” (bàsquet) pel període comprès entre el 31/10/2012 i el 30/10/2013 
i d’aprovació del text del conveni regulador. 
 

DEPARTAMENT DE PRESIDÈNCIA 

28. Proposta d’acord de resolució de discrepància amb la Intervenció General i 
d’aprovació d’una proposta d’acord de ple, per a l’aprovació del reconeixement 
extrajudicial de crèdits de despeses corresponents a l’exercici 2013, del Departament 
de Presidència. 

29. Proposta d’aprovació de l’expedient per a la renúncia a l’encomana de ràdio per a 
gestió de programes analògics i digitals i de la llicència del servei públic de la 
televisió digital terrestre corresponents a Radio i Televisió de Mallorca SA. 
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DEPARTAMENT D'URBANISME I TERRITORI 

30. Proposta de liquidació de la retribució variable de l’any 2012 del contracte de 
concessió de l’obra pública per a la construcció, conservació i explotació de la 
carretera MA-15, Palma-Manacor (exp. 001/04). 

31. Execució de la sentència del Tribunal Suprem de 20 de març de 2013, recurs de 
cassació núm. 6333/2009, interposat contra sentència del TSJ de les Illes Balears núm. 
624/2009, de 21 de setembre (acord del Ple del Consell Insular d’aprovació de la 
modificació PGOU de Palma per implantació sistema general d’equipament sanitari 
Son Espases). 

32. Proposta d’acord per a l’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits del 
Departament d’Urbanisme i Territori ( Direcció Insular de Carreteres) de ENDESA 
ENERGIA SA UNIPERSONAL (60.808,59 euros). 

33. Proposta d’acord per a l’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits del 
Departament d’Urbanisme i Territori -Servei d’ITV corresponent a l’any 2012 
(8.366,65 euros). 

34. Proposta d’acord per a l’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits del 
Departament d’Urbanisme i Territori (unitat de carreteres), import: 108.407,99 euros. 

35. Proposta d’aprovació de memòria d’activitats de l’any 2012, de l’Agència de 
Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca. 

36. Proposta de modificació de l’article cinquè i la disposició final de l’ordenança 
reguladora del preu públic pel control de qualitat de les obres públiques a les 
carreteres de Mallorca 

DEPARTAMENT D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA 

37. Proposta d’acord per a l’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits 
corresponents a l’exercici de l’any en curs 2013 del  Departament d’Hisenda i Funció 
Pública (26.362,52 euros). 

38. Proposta d’acord per a l’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits 
corresponents a l’exercici de l’any en curs 2013 del  Departament d’Hisenda i Funció 
Pública (27.242,96 euros). 

39. Proposta d’acord per a l’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits 
corresponents a l’exercici de l’any en curs 2013 del  Departament d’Hisenda i Funció 
Pública (22.648,83 euros). 

40. Proposta d’acord per a l’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits 
corresponents a l’exercici de l’any en curs 2013 del  Departament d’Hisenda i Funció 
Pública (22.900,65 euros). 
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41. Proposta d’acord per a l’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits 
corresponents a l’exercici de l’any en curs 2013 del  Departament d’Hisenda i Funció 
Pública (432.768,58 euros). 

42. Proposta d’acord de resolució de discrepància amb la Intervenció General i 
d’aprovació d’una proposta d’acord de ple, per a l’aprovació del reconeixement 
extrajudicial de crèdits de despeses corresponents a l’exercici 2007, 2009, 2010, 2011 
i 2012 del Departament d’Hisenda i Funció Pública (832.801,69 euros). 

 
43. Estudi i, si escau, aprovació inicial de l’Ordenança reguladora de l’ús i 
conservació de la carretera vella de Lluc a Pollença. 

 
DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT 

44. Proposta d’acord de resolució de discrepància amb la Intervenció General i 
d’aprovació d’una proposta d’acord de Ple, per a l’aprovació del reconeixement 
extrajudicial de crèdits del Departament de Medi Ambient. 

45. Nomenament d’un representant del Consell de Mallorca al Consell Balear de la 
Producció Agrària Ecològica.  

46. Aprovació definitiva de la modificació del Reglament 1/2012 del Consell de 
Mallorca pel qual es regulen les vedes i els recursos cinegètics. 

47. Proposta d’acord d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits del 
Departament de Medi Ambient.  

DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL 

48. Proposta d’acord d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits de 
l’Institut Mallorqui d’Afers Socials (exp. rec 01/13). 

49. Proposta d’acord d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits de 
l’Institut Mallorqui d’Afers socials (exp. rec 02/2013). 

50. Bases reguladores de les ajudes econòmiques de l’IMAS a entitats i a empreses 
que contractin persones que tenguin la condició de titulars de la renda mínima 
d’inserció. 

DEPARTAMENT DE COOPERACIÓ LOCAL 

51. Aprovació d’un Pla especial per ajudar a sufragar despeses corrents dels 
Ajuntaments de Mallorca de l’any 2013. 

52. Proposta d’acord d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit del 
Departament de Cooperació Local (Direcció Insular d’Emergències) corresponent a 
les factures d’Endesa Energia SA, Unipersonal emeses de gener a març 2013, 
corresponents a subministraments dels anys 2012 i 2013. 
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II) PART DE CONTROL 

53. Decrets i resolucions per donar-ne compte 

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

b) Estructura del Govern del Consell Mallorca. Creació de Direccions Insulars i 
Secretaries Tècniques. 

c) Decret pel qual es disposa el cessament del Secretari tècnic de la 
Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports. 

d) Decret pel qual es nomenen alts càrrecs. 

e) Nomenaments alts càrrecs. 

 

54. Decrets a ratificar. 

a) Designació d’un vocal a la Comissió Executiva de Mallorca de l’Agència de 
Turisme de les Illes Balears (ATB). 

 

MOCIONS IMPULSORES O DE TRÀMIT  I DE CARÀCTER IDEOLÒGIC  

55. Moció del Grup polític MÉS per Mallorca sobre la realització d’un informe relatiu 
al contracte amb TIRME. 
 
56. Moció del Grup polític MÉS per Mallorca sobre el catàleg de camins públics de 
Mallorca. 
 
57. Moció del Grup polític MÉS per Mallorca sobre l’aplicació de l’acord del 
Parlament instant a efectuar un pla de seguretat per als cicloturistes. 
 
58. Moció del Grup polític MÉS per Mallorca sobre la redistribució del superàvit de 
l’Agència de Disciplina Urbanística. 
 
59. Moció del Grup polític MÉS per Mallorca sobre Segon Cinturó de Palma 
 
60. Moció del Grup Socialista sobre la necessitat d’un Pla urgent de mesures contra la 
pobresa i exclusió a Mallorca. 
 
61. Moció del Grup Socialista relativa a la gratuïtat del peatge del túnel de Sóller per 
als residents a Sóller, Fornalutx, Escorca i Bunyola. 
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62. Moció del Grup Socialista sobre la transferència al Consell de Mallorca 
d’ordenació i promoció turística. 
 
63. Moció del Grup Socialista en relació a la defensa del dret a la lliure decisió de les 
dones. 
 
INTERPEL·LACIONS 
 
64. Interpel·lació que formula el Sr. Joan Font Massot sobre “Carta de serveis 
socials”. 
 
65. Interpel·lació que formula la Sra. Maria Lluïsa Dubon Petrus sobre “Declaració de 
la Serra de Tramuntana com a Patrimoni de la Humanitat”. 
 
 
PREGUNTES 
 
66. Pregunta que formula el Sr. Joan Font Massot (unificació serveis d’emergències). 
 
67. Pregunta que formula el Sr. Joan Font Massot (empreses importació fems). 
 
68. Pregunta que formula el Sr. Juan José Sard Flaquer al Sr. Jaime Juan Carcía 
(beneficis Serra de Tramuntana Pla d’acció 2013-2014). 
 
69. Pregunta que formula la Sra. Coloma Terrasa Ventanyol al Sr. Joan Rotger Seguí 
(activitats dia internacional dels Museus). 
 
70. Pregunta que formula la Sra. Mª Magdalena García Gual a la Sra. Catalina Cirer 
Adrover (projecte investigació residència de la Bonanova). 
 
71. Pregunta que formula el Sr. Antoni Mulet Campis a la Sra. Mauricio Rovira de 
Alós (barreres seguretat carretera Cap Blanc). 
 
72. Pregunta que formula la Sra. Margalida Ginard Mesquida a la Sra. Catalina Soler 
Torres (obertura refugi del Pont Romà). 
 
73. Pregunta que formula la Sra. Rosario Sánchez Grau a la Sra. Margalida Roig 
Catany (deute pendent del Govern Balear amb el Consell de Mallorca). 
 
74. Pregunta que formula la Sra. Rosario Sánchez Grau a la Sra. Margalida Roig 
Catany (deute pendent del Consell de Mallorca a amb l’Ajuntament de Palma). 
 
75. Pregunta que formula la Sra. Rosario Sánchez Grau a la Sra. Margalida Roig 
Catany (calendari pagament deute pendent de la CAIB amb el Consell de Mallorca). 
 

PRECS 
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III) DESPATX EXTRAORDINARI 

 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 

I) PART RESOLUTIVA 

PRESIDENCIA 

PUNT 1 .APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR (9-5-2013). 

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

PUNT 2 . DECLARACIONS INSTITUCIONALS 

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL SOBRE L’HABITATGE I LA INCLUSIÓ 
SOCIAL 

El Sr. ROTGER (president en funcions) llegeix la declaració institucional següent: 

“L’habitatge estable, juntament amb el treball digne i la vida familiar són els pilars de 
la cohesió social i el desenvolupament integral de les persones. En el context actual de 
crisi econòmica, hem vist com a Mallorca aquests fonaments es veien amenaçats per 
una conjuntura que ha copejat amb gran intensitat no només els sectors més febles de 
la societat sinó també sectors de classe mitjana que han d’afrontar, a dia d’avui, 
situacions d’incertesa sense precedents. 

Especialment el problema de l’habitatge amb l’ensorrament del mercat immobiliari i 
la crisi hipotecària, sumat tot això al nivell de la desocupació, ha fet que moltes 
persones a Mallorca s’hagin vist en la terrible situació de perdre el seu habitatge 
habitual i entrar en situacions de vulnerabilitat social a les fronteres mateixes de 
l’exclusió. 

El Consell de Mallorca, amb la dotació extraordinària de 500.000 euros per al 
programa ESPAI de prevenció de l’exclusió social per pèrdua de l’habitatge habitual, 
ha iniciat una línia d’acció social a favor d’aquests casos. 

Per tot això, 

1. El Consell de Mallorca es declara a favor de lluitar contra l’exclusió social per 
pèrdua de l’habitatge. 

2. El Consell de Mallorca es compromet, sense alterar ni el lliure mercat ni l’abast de 
la responsabilitat individual, a actuar a favor d’aquelles persones que a Mallorca 
es veuen en zones límits d’angoixa i fallida del seu projecte personal per pèrdua 
de l’habitatge (no només per causes hipotecàries sinó també en casos de lloguer, 
embargament o qualssevol altres) i a fer d’aquesta línia d’actuació un criteri 
transversal en totes les actuacions en l’àmbit social, tant a nivell de prestacions i 
ajudes com en l’àmbit de la planificació estratègica. 

3. El Consell de Mallorca es compromet a cercar acords de coordinació amb altres 
administracions de nivell nacional, autonòmic i local per treballar en aquesta 
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direcció de manera operativa, així com estudiar i, si escau, donar suport a les 
modificacions normatives que puguin ser favorables. 

4. El Consell de Mallorca es compromet que els recursos que es destinin a aquesta 
tasca no vagin en detriment d’altres prestacions socials.” 

Sotmesa la declaració institucional a votació, s’aprova per unanimitat. 

 

PUNT 3. PROPOSTA DE NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DEL 
CONSELL INSULAR DE MALLORCA A LA COMISSIÓ DE 
PROGRAMACIÓ, SEGUIMENT I CONTROL DEL CONVENI SIGNAT EL 
DIA 29 D’OCTUBRE DE 2009 ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE LA 
COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS I EL CONSELL 
INSULAR DE MALLORCA EN MATÈRIA D’ACTUACIONS PER AL 
DESENVOLUPAMENT DE LES INVERSIONS DE L’ESTAT A LES ILLES 
BALEARS. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de Presidència: 
 

El dia 29 d’octubre de 2009 es va signar un conveni entre l’Administració de la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el Consell Insular de Mallorca en matèria 
d’actuacions per al desenvolupament de les inversions de l’Estat a les Illes Balears. 

Les actuacions previstes a aquest conveni són: 

- Adquisició i rehabilitació de Can Weyler, amb la finalitat de recuperar part 
del patrimoni històric de Palma, i convertir-lo en un centre d’interpretació de 
turisme cultural. 

- Centre Internacional de Fotografia Toni Catany, en el terme municipal de 
Llucmajor. 

La clàusula 7na del conveni crea una Comissió de Programació, Seguiment i Control. 

El Ple del Consell Insular de Mallorca en sessió de dia 10 de novembre de 2011 va 
designar les persones representants, titulars i suplents, a la Comissió de Programació, 
Seguiment i Control del Conveni de dia 29 d’octubre de 2009. 

Es considera necessari canviar algunes de les persones representants. 

Per això, propòs que el Ple adopti l’acord següent: 

1. Disposar el cessament del Sr. Miquel Barceló Llompart i del Sr. Segismundo 
Morey Ramon, titulars, i de la Sra. Joaquina Ibáñez Ripoll i de la Sra. Catalina 
Terrassa Crespí, suplents, com a representants del Consell Insular de Mallorca a la 
Comissió de Programació, Seguiment i Control del Conveni signat el dia 29 d’octubre 
de 2009 entre l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el 
Consell Insular de Mallorca en matèria d’actuacions per al desenvolupament de les 
inversions de l’Estat a les Illes Balears, i agrair-los els serveis prestats. 
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2. Nomenar les persones que es diran com a representants del Consell Insular de 
Mallorca a la Comissió de Programació, Seguiment i Control del Conveni signat el 
dia 29 d’octubre de 2009 entre l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes 
Balears i el Consell Insular de Mallorca en matèria d’actuacions per al 
desenvolupament de les inversions de l’Estat a les Illes Balears: 

Titular: Sra. Catalina Terrassa Crespí, secretària tècnica d’Urbanisme i 
Territori. 

Suplent: Sr. Miquel Barceló Llompart, secretari tècnic de Presidència 

Titular: Sr. Jaume Juan García, conseller executiu de Presidència 

Suplent: Sra. Margalida Isabel Roig Catany, consellera executiva d’Hisenda i 
Funció Pública. 

Per tant les persones representants del Consell Insular de Mallorca a la Comissió de 
Programació, Seguiment i Control del Conveni signat el dia 29 d’octubre de 2009 
entre l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el Consell 
Insular de Mallorca en matèria d’actuacions per al desenvolupament de les inversions 
de l’Estat a les Illes Balears, han de ser: 

Titular: Sra. Catalina Terrassa Crespí, secretària tècnica d’Urbanisme i 
Territori. 

Suplent: Sr. Miquel Barceló Llompart, secretari tècnic de Presidència 

Titular: Sr. Jaume Juan García, conseller executiu de Presidència 

Suplent: Sra. Margalida Isabel Roig Catany, consellera executiva d’Hisenda i 
Funció Pública. 

Titular: Sra. Brígida Llinàs Ferrer, interventora general adjunta (designada per 
Acord del Ple de dia 10 de novembre de 2011). 

Suplent: Sra. Catalina Ramon Bonet, cap de l’Oficina Jurídica del Òrgans 
Executius, (designada per Acord del Ple de dia 10 de novembre de 2011). 

 
3. Comunicar-ho a les persones interessades i a la Comunitat Autònoma de les Illes 
Balears. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per devuit vots a favor (PP), cap vot en contra 
i catorze abstencions (PSOE i MÉS per Mallorca). 

 
PUNT 4. PROPOSTA DE DESIGNACIÓ DE REPRESENTANTS DEL 
CONSELL INSULAR DE MALLORCA EN LA COMISSIÓ DE 
COORDINACIÓ DE POLICIES LOCALS DE LES ILLES BALEARS. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de Presidència: 
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La Llei 6/2005, de 3 de juny, estableix que hi ha d’haver un representant del Consell 
Insular de Mallorca per formar part de la Comissió de Coordinació de Policies Locals 
de les Illes Balears. 

El Ple del Consell Insular de Mallorca en sessió de dia 28 de juliol de 2011 va 
designar les persones representants, titular i suplent, en la Comissió de Coordinació de 
Policies Locals de les Illes Balears. 

Es considera convenient canviar la persona representant suplent. 

Per això, propòs que el Ple adopti l’acord següent: 

1. Disposar el cessament de la Sra. Joaquina Ibáñez Ripoll com a representant 
suplent del Consell Insular de Mallorca en la Comissió de Coordinació de 
Policies Locals de les Illes Balears, i agrair-li els serveis prestats. 

2. Designar la Sra. Catalina Terrassa Crespí, secretària tècnica d’Urbanisme i 
Territori, representant suplent del Consell Insular de Mallorca a la Comissió 
de Coordinació de Policies Locals de les Illes Balears. Per tant, els 
representants del Consell a la Comissió són: 

Titular: Sr. Francisco Amengual Tormo, director insular 
d’Emergències (designat per Acord del Ple de dia 28/07/2011) 

Suplent: Sra. Catalina Terrassa Crespí, secretària tècnics d’Urbanisme i 
Territori 

Notificar-ho a les persones interessades i a la Conselleria d’Administracions 
Públiques del Govern de les Illes Balears. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per devuit vots a favor (PP), cap vot en contra 
i catorze abstencions (PSOE i MÉS per Mallorca). 

 
PUNT 5. PROPOSTA DE DESIGNACIÓ DE REPRESENTANTS DEL 
CONSELL INSULAR DE MALLORCA EN LA COMISSIÓ DE PREVENCIÓ 
D’INCENDIS FORESTALS DE LES ILLES BALEARS. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de Presidència: 
 

L’article 19.4 del Decret 125/2007, de 5 d’octubre, pel qual es dicten normes sobre 
l’ús del foc i es regula l’exercici de determinades activitats susceptibles d’incrementar 
el risc d’incendi forestal estableix que a la Comissió de Prevenció d’Incendis 
Forestals de les Illes Balears hi haurà un representant de cada un dels consells 
insulars. 

El Ple del Consell Insular de Mallorca en sessió de dia 28 de juliol de 2011 va 
designar les persones representants, titular i suplent, en la Comissió de Prevenció 
d’Incendis Forestals de les Illes Balears. 
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Es considera convenient canviar la persona representant suplent. 

Per això, propòs que el Ple adopti l’acord següent: 

1. Disposar el cessament de la Sra. Joaquina Ibáñez Ripoll, com a representants 
suplent del Consell Insular de Mallorca en la Comissió de Prevenció 
d’Incendis Forestals de les Illes Balears, i agrair-li els serveis prestats. 

2. Designar la Sra. Catalina Terrassa Ripoll, secretària tècnica d’Urbanisme i 
Territori, representant suplent del Consell Insular de Mallorca a la Comissió 
de Prevenció d’Incendis Forestals de les Illes Balears. Per tant, els 
representants del Consell a la Comissió són: 

Titular: Sr. Francisco Amengual Tormo, director insular 
d’Emergències (designat per acord del Ple de dia 28/07/2011) 

Suplent: Sra. Catalina Terrassa Crespí, secretària tècnic d’Urbanisme i 
Territori 

Notificar-ho a les persones interessades, a la Conselleria d’Administracions Públiques 
del Govern de les Illes Balears. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per devuit vots a favor (PP), cap vot en contra 
i catorze abstencions (PSOE i MÉS per Mallorca). 

 
PUNT 6. PROPOSTA DE DESIGNACIÓ DE REPRESENTANTS DEL 
CONSELL INSULAR DE MALLORCA EN EL PLE DE LA COMISSIÓ 
D’EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ DEL GOVERN DE LES ILLES 
BALEARS. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de Presidència: 
 

L’article 10 de la Llei 2/1998, de 13 de març, d'ordenació d'emergències de les Illes 
Balears crea la Comissió d’Emergències i Protecció de les Illes Balears com a òrgan 
superior, de caràcter consultiu, deliberant, coordinador i homologador en matèria 
d’emergències i de protecció. 

L’article 23 del Decret 8/2004, de 23 de gener, pel qual es despleguen determinats 
aspectes de la Llei d'ordenació d'emergències estableix que el Ple de la Comissió 
l'integren, entre d'altres, un representant del Consell Insular. 

El Ple del Consell Insular de Mallorca en sessió de dia 28 de juliol de 2011 va 
designar les persones representants, titular i suplent, en el Ple de la Comissió 
d’Emergències i Protecció del Govern de les Illes Balears. 

Es considera convenient canviar la persona representant suplent. 

Per això, propòs que el Ple adopti l’acord següent: 
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1. Disposar el cessament de la Sra. Joaquina Ibáñez Ripoll, com a representant 
suplent del Consell Insular de Mallorca en el Ple de la Comissió 
d’Emergències i Protecció de les Illes Balears, i agrair-li els serveis prestats. 

2. Designar la Sra. Catalina Terrassa Crespí, secretària tècnica d’Urbanisme i 
Territori, representant suplent del Consell Insular de Mallorca en el Ple de la 
Comissió d’Emergències i Protecció de les Illes Balears. Per tant les persones 
representants del Consell en el Ple de la Comissió són: 

Titular: Sr. Francisco Amengual Tormo, director insular 
d’Emergències (designat per Acord del Ple de dia 28 de juliol de 2011) 

Suplent: Sra. Catalina Terrassa Crespí, secretària tècnica d’Urbanisme i 
Territori. 

Notificar-ho a les persones interessades i a la Conselleria d'Administracions Públiques 
del Govern de les Illes Balears. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per devuit vots a favor (PP), cap vot en contra 
i catorze abstencions (PSOE i MÉS per Mallorca). 

 
PUNT 7. PROPOSTA NOMENAMENT DE REPRESENTANT DEL CONSELL 
INSULAR DE MALLORCA A LA COMISSIÓ MIXTA EN MATÈRIA DE 
PATRIMONI HISTÒRIC ENTRE EL CONSELL INSULAR DE MALLORCA 
I EL BISBAT DE MALLORCA. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de Presidència: 
 
La clàusula sisena del conveni de dia 21 de maig de 2012 entre el Consell Insular de 
Mallorca i el Bisbat de Mallorca en matèria de Patrimoni Històric preveu que a la 
Comissió Mixta hi hagi tres representants del Consell Insular de Mallorca. 
El Ple del Consell Insular de Mallorca en sessió de dia 13 de desembre de 2012 va 
designar les persones representants a la Comissió Mixta en matèria de Patrimoni 
Històric entre el Consell Insular de Mallorca i el Bisbat de Mallorca. 
Es considera convenient canviar algunes de les persones representants. 
Per això, propòs que el Ple adopti l’acord següent: 

1. Disposar el cessament del Sr. Miquel Barceló Llompart com a representant del 
Consell Insular de Mallorca a la Comissió Mixta en matèria de Patrimoni Històric 
entre el Consell Insular de Mallorca i el Bisbat de Mallorca, i agrair-li els serveis 
prestats. 

2. Nomenar el Sr. José Manuel Carrillo Martínez, secretari tècnic de Vicepresidència 
de Cultura, Patrimoni i Esports, representant del Consell Insular de Mallorca a la 
Comissió Mixta en matèria de Patrimoni Històric entre el Consell Insular de Mallorca 
i el Bisbat de Mallorca. Per tant, les persones representants a la Comissió Mixta en 
matèria de Patrimoni Històric entre el Consell Insular de Mallorca i el Bisbat de 
Mallorca han de ser: 
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- Sr. Joan Rotger Seguí, vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports 
(designat per acord del Ple de dia 13 de desembre de 2012) 

- Sra. Catalina Sureda Fons, directora insular Cultura i Patrimoni (designada 
per acord del Ple de dia 13 de desembre de 2012) 

- Sr. José Manuel Carrillo Martínez, secretari tècnic de la Vicepresidència 
de Cultura, Patrimoni i Esports 

3. Notificar-ho al Bisbat de Mallorca, les persones interessades i a la Secretaria 
Tècnica de Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports. 

 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per devuit vots a favor (PP), cap vot en contra 
i catorze abstencions (PSOE i MÉS per Mallorca). 

 
PUNT 8. NOMENAMENT DE REPRESENTANT DEL CONSELL INSULAR 
DE MALLORCA A “GESTIÓN URBANÍSTICA DE BALEARES, SA” 
(GESTUR). 
 
Es dóna compte de la següent proposta de Presidència: 
 
Fonaments 

Al Consell de Mallorca li corresponen dos representants a "Gestión Urbanística de 
Baleares, SA". 

El Ple del Consell de Mallorca, en sessions de 28 de juliol de 2011 i 13 d’octubre de 
2011, en va designar els representants, titulars i suplents. 

Es considera convenient canviar alguna de les persones representants. 

Per això, propòs que el Ple adopti l’acord següent: 

1. Disposar el cessament del Sr. Miquel Barceló Llompart com a representant 
suplent del Consell de Mallorca a "Gestión Urbanística de Baleares, SA". 

2. Nomenar el Sr. José Manuel Carrillo Martínez, secretari tècnic de 
Vicepresidència, Cultura i Esports, representant suplent del Consell de Mallorca a 
"Gestión Urbanística de Baleares, SA". 

Per tant, les persones representants del Consell Insular de Mallorca a 
"Gestión Urbanística de Baleares, SA" han de ser: 

Titular: Sr. Mauricio Rovira de Alós, conseller executiu d’Urbanisme i 
Territori (designat per acord de 28 de juliol de 2011) 

Suplent: Sra. Catalina Soler Torres, consellera executiva de Medi 
Ambient (designada per decret de Presidència de dia 19 de setembre de 
2011, ratificat per acord del Ple de dia 13 d’octubre de 2011) 
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Titular: Sra. Catalina Terrassa Crespí, secretària tècnica d’Urbanisme i 
Territori (designada per decret de Presidència de dia 19 de setembre de 
2011, ratificat per acord del Ple de dia 13 d’octubre de 2011) 

Suplent: Sr. José Manuel Carrillo Martínez, secretari tècnic de 
Vicepresidència, Cultura i Esports 

3. Comunicar-ho a les persones interessades i a "Gestión Urbanística de Baleares, 
SA". 

 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per devuit vots a favor (PP), cap vot en contra 
i catorze abstencions (PSOE i MÉS per Mallorca). 

 
PUNT 9. PROPOSTA DE NOMENAMENT DE REPRESENTANT DEL 
CONSELL INSULAR DE MALLORCA A LA JUNTA DE GOVERN DE LA 
FUNDACIÓ TEATRE DEL MAR. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de Presidència: 
 

El Consell Insular de Mallorca, per acord del Ple de dia 14 de desembre de 1998, va 
integrar-se en el Patronat de la Fundació Teatre del Mar, i disposa d’un representant a 
la Junta de Govern. 

El Consell Insular de Mallorca, en sessió de dia 28 de juliol de 2011, va designar les 
persones representants, titular i suplent, a la Junta de Govern de la Fundació Teatre 
del Mar. 

Es considera convenient canviar el representant suplent. 

Per això, propòs que el Ple adopti l’acord següent: 

1. Disposar el cessament del Sr. Miquel Barceló Llompart com a representant 
suplent del Consell Insular de Mallorca a la Junta de Govern de la Fundació 
Teatre del Mar i agrair-li els serveis prestats. 

2. Nomenar el Sr. Juan Manuel Carrillo Martínez, secretari tècnic de 
Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports, representant suplent del 
Consell Insular de Mallorca a la Junta Rectora de la Fundació Teatre del Mar. 

Per tant, la representació del Consell Insular de Mallorca a la Junta Rectora de la 
Fundació Teatre del Mar correspon a: 

Titular: Sr. Joan Rotger Seguí, vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports 
(designat per acord del Ple en sessió de dia 28 de juliol de 2011) 

Suplent: Sr. Juan Manuel Carrillo Martínez, secretari tècnic de Vicepresidència de 
Cultura, Patrimoni i Esports 
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3. Comunicar-ho a les persones interessades i a la Fundació Teatre del Mar. 
 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per devuit vots a favor (PP), cap vot en contra 
i catorze abstencions (PSOE i MÉS per Mallorca). 

 
PUNT 10. NOMENAMENT DELS REPRESENTANTS DEL CONSELL 
INSULAR DE MALLORCA LA FUNDACIÓ CASTELL D’ALARÓ. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de Presidència: 
 

L’article 10 dels Estatuts de la Fundació Castell d’Alaró estableix que en el Patronat 
hi haurà tres membres en representació del Consell Insular de Mallorca. 

El Ple del Consell Insular de Mallorca, en sessions de 28 de juliol de 2011 i 15 de 
desembre de 2011, va designar les persones representants, titulars i suplents, al 
Patronat de la Fundació Castell d’Alaró. 

Es considera convenient canviar alguna de les persones representants. 

Per això, propòs que el Ple adopti l’acord següent: 

1. Disposar el cessament del Sr. Miquel Barceló Llompart com a representants suplent 
del Consell Insular de Mallorca al Patronat de la Fundació Castell d’Alaró, i agrair-li 
els serveis prestats. 

2. Nomenar el Sr. José Manuel Carrillo Martínez, secretari tècnic de Vicepresidència 
de Cultura, Patrimoni i Esports, representant suplent del Consell Insular de Mallorca 
al Patronat de la Fundació Castell d’Alaró. 

Per tant, les persones representants del Consell Insular de Mallorca al Patronat de la 
Fundació Castell d’Alaró, han de ser: 

T: Sra. Margalida Pocoví Sampol, directora insular de Medi Ambient 
(designada per decret de Presidència de dia 11 de juliol de 2011, ratificat pel 
Ple en sessió de dia 28 de juliol de 2011) 

S: Sr. Joan Escalas Noceras, director insular de Caça (designat per decret de 
Presidència de dia 11 de juliol de 2011, ratificat pel Ple en sessió de dia 28 de 
juliol de 2011) 

T: Sra. Catalina Sureda Fons, directora insular de Cultura i Patrimoni 
(designada per acord del Ple de dia 15 de desembre de 2011). 

S: Sr. José Manuel Carrillo Martínez, secretari tècnic de Vicepresidència de 
Cultura, Patrimoni i Esports 

T: Sr. Rafel Rosselló Guardiola (designat per decret de Presidència de dia 11 
de juliol de 2011, ratificat pel Ple en sessió de dia 28 de juliol de 2011) 
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3. Comunicar-ho a les persones interessades i a la Fundació Castell d’Alaró. 

 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per devuit vots a favor (PP), cap vot en contra 
i catorze abstencions (PSOE i MÉS per Mallorca). 

 
PUNT 11. PROPOSTA DE NOMENAMENT DE REPRESENTANT DEL 
CONSELL INSULAR DE MALLORCA EN EL CONSELL  GENERAL DEL 
SERVEI D’OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de Presidència: 
 

L’article 4rt del Decret 9/2005, de 28 de gener, de modificació del Decret 30/2001, de 
23 de febrer, de constitució i règim jurídic del Servei d’Ocupació de les Illes Balears 
(BOIB núm. 17, de 01/02/2005) estableix que en el Consell General del Servei 
d’Ocupació de les Illes Balears hi haurà dos representants del Consell Insular de 
Mallorca. 

El Ple del Consell Insular de Mallorca, en sessió de dia 28 de juliol de 2011, va 
designar les persones representants, titulars i suplents, en el Consell General del 
Servei d’Ocupació de les Illes Balears. 

Es considera convenient canviar alguna de les persones representants. 

Per això, propòs que el Ple adopti l’acord següent: 

1. Disposar el cessament del Sr. Miquel Barceló Llompart com a representant 
suplent del Consell Insular de Mallorca en el Consell General del Servei 
d’Ocupació de les Illes Balears i agrair-li els serveis prestats. 

2. Nomenar el Sr. José Manuel Carrillo Martínez, secretari tècnic de 
Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports, representant suplent del 
Consell Insular de Mallorca en el Consell General del Servei d’Ocupació de 
les Illes Balears. 

Per tant, les persones representants del Consell Insular de Mallorca en 
el Consell General del Servei d’Ocupació de les Illes Balears, han de 
ser: 

Titular: Sr. Rafael Pons Vidal, director insular d’Hisenda i Funció 
Pública (designat per acord del Ple de dia 28 de juliol de 2011) 

Suplent: José Manuel Carrillo Martínez, secretari tècnic de 
Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports 

Titular: Sr. Antoni Mulet Campis, conseller electe (designat per acord 
del Ple de dia 28 de juliol de 2011) 
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Suplent: Sra. Joaquina Ibáñez Ripoll, secretària tècnica de Medi 
Ambient (designada per acord del Ple de dia 28 de juliol de 2011) 

3. Notificar-ho a les persones interessades, al Servei d’Ocupació de les Illes 
Balears i al departament de Medi Ambient. 

 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per devuit vots a favor (PP), cap vot en contra 
i catorze abstencions (PSOE i MÉS per Mallorca). 

 
PUNT 12. PROPOSTA DE DESIGNACIÓ DE REPRESENTANTS DEL 
CONSELL INSULAR DE MALLORCA AL CONSELL DE FORMACIÓ 
PROFESSIONAL DE LES ILLES BALEARS. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de Presidència: 
 

En el Consell de Formació Professional de les Illes Balears hi ha d’haver un 
representant del Consell Insular de Mallorca. 

El Ple del Consell Insular de Mallorca, en sessió de dia 28 de juliol de 2011 i de 15 de 
desembre de 2011, va designar les persones representants, titular i suplent, al Consell 
de Formació Professional de les Illes Balears. 

Es considera convenient canviar el representant suplent. 

Per això, propòs que el Ple adopti l’acord següent: 

1. Disposar el cessament del Sr. Miquel Barceló Llompart, suplent, com a 
representant del Consell Insular de Mallorca al Consell de Formació 
Professional de les Illes Balears, i agrair-li els serveis prestats. 

2. Designar el Sr. José Manuel Carrillo Martínez, secretari tècnic de 
Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports, representant suplent del 
Consell Insular de Mallorca al Consell de Formació Professional de les Illes 
Balears. 

Per tant, les persones representants del Consell Insular de Mallorca al Consell 
de Formació Professional de les Illes Balears han de ser: 

Titular: Sra. Catalina Sureda Fons, directora insular de Cultura i 
Patrimoni. 

Suplent: Sr. José Manuel Carrillo Martínez, secretari tècnic de 
Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports 

3. Notificar-ho a les persones interessades i a la Conselleria d’Educació, Cultura i 
Universitats. 

 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per devuit vots a favor (PP), cap vot en contra 
i catorze abstencions (PSOE i MÉS per Mallorca). 
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PUNT 13. PROPOSTA DE NOMENAMENT DE REPRESENTANT DEL 
CONSELL INSULAR DE MALLORCA A LA COMISSIÓ DE TOPONÍMIA 
DE LES ILLES BALEARS. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de Presidència: 
 

L’article 10 del Decret 36/2011, de 15 d’abril, pel qual es crea la Comissió de 
Toponímia estableix que a l’esmentada Comissió hi haurà un vocal en representació 
del Consell Insular de Mallorca. 

El Ple del Consell Insular de Mallorca, en sessió de dia 28 de juliol de 2011, va 
designar les persones representants, titular i suplent, a la Comissió de Toponímia de 
les Illes Balears. 

Es considera convenient canviar els representants. 

Per això, propòs que el Ple adopti l’acord següent: 

1. Disposar el cessament, del Sr. Bartomeu Martínez Oliver, titular, i del Sr. Miquel 
Barceló Llompart, suplent, representants del Consell Insular de Mallorca a la 
Comissió de Toponímia, i agrair-los els serveis prestats. 

2. Designar les persones que es diran com a representants del Consell Insular de 
Mallorca a la Comissió de Toponimia: 

Titular: Sra. Catalina Sureda Fons, directora insular de Cultura i Patrimoni, 

Suplent: Sr. Bartomeu Martínez Oliver, assessor de Presidència. 

3. Notificar-ho a les persones interessades i a la Conselleria d’Educació, Cultura i 
Universitats del Govern de les Illes Balears. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per devuit vots a favor (PP), cap vot en contra 
i catorze abstencions (PSOE i MÉS per Mallorca). 

 
PUNT 14. PROPOSTA DE NOMENAMENT DE REPRESENTANT DEL 
CONSELL INSULAR DE MALLORCA AL PLE DE LA JUNTA  
AUTONÒMICA D’ACTIVITATS DE LES ILLES BALEARS. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de Presidència: 
 

L’article 3 del Decret 125/2008, de 21 de novembre, de l’estructura, composició i 
funcionament de la Junta Autonòmica d’Activitats de les Illes Balears (BOIB núm. 
166, de 27/11/2008) estableix que en el Ple de la Junta Autonòmica d’Activitats hi 
haurà dos vocals en representació del Consell Insular de Mallorca. 
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El Ple del Consell Insular en sessió de dia 28 de juliol de 2011 va designar les 
persones representants, titulars i suplents, del Consell al Ple de la Junta Autonòmica 
d’Activitats de les Illes Balears. 

Es considera convenient canviar alguna de les persones representants. 

Per això, propòs que el Ple adopti l’acord següent: 

1. Disposar el cessament del Sr. Miquel Barceló Llompart com a representant suplent 
del Consell Insular de Mallorca al Ple de la Junta Autonòmica d’Activitats de les Illes 
Balears, i agrair-li els serveis prestats. 

2. Nomenar el Sr. José Manuel Carrillo Martínez, secretari tècnic de Vicepresidència 
de Cultura, Patrimoni i Esports representant titular al Ple de la Junta Autonòmica de 
Activitats de les Illes Balears. 

Per tant, les persones representants del Consell Insular de Mallorca al Ple de la Junta 
Autonòmica d’Activitats de les Illes Balears, han de ser: 

Titular: Sr. Mauricio Rovira de Alós, conseller executiu d’Urbanisme i 
Territori (designat per acord del Ple de dia 28 de juliol de 2011) 

Suplent: Sra. Margalida Pocoví Sampol, directora insular de Medi Ambient 
(designada per acord del Ple de dia 28 de juliol de 2011) 

Titular: Sr. José Manuel Carrillo Martínez, secretari tècnic de Vicepresidència 
de Cultura, Patrimoni i Esports 

Suplent: Sr. Josep Antoni Aguiló Ribas, cap del Servei de Medi Ambient 

3. Comunicar-ho a les persones interessades i a la Conselleria d’Administracions 
Públiques. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per devuit vots a favor (PP), cap vot en contra 
i catorze abstencions (PSOE i MÉS per Mallorca). 

 
PUNT 15. PROPOSTA DE DESIGNACIÓ DE REPRESENTANTS DEL 
CONSELL INSULAR DE MALLORCA A LA JUNTA DIRECTIVA DEL 
CONSORCI PER A LA MÚSICA DE LES ILLES BALEARS-ORQUESTRA 
SIMFÒNICA DE LES ILLES BALEARS “CIUTAT DE PALMA”. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de Presidència: 
 

Els estatuts del Consorci per a la Música de les Illes Balears - Orquestra Simfònica de 
les Illes Balears “Ciutat de Palma” estableixen que a la Junta Directiva del Consorci 
hi haurà dos representant del Consell Insular de Mallorca, un dels quals ha d’ocupar la 
Vicepresidència segona. 

Així mateix a la Comissió Paritària del Consorci hi ha d’haver un representant del 
Consell Insular de Mallorca. 
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El Ple del Consell Insular de Mallorca en sessions de dia 28 de juliol de 2011 i de dia 
15 de desembre de 2011 va designar les persones, titulars i suplents, a la Junta 
Directiva i a la Comissió Paritària del Consorci. 

Es considera convenient canviar alguna de les persones representants. 

Per això, propòs que el Ple adopti l’acord següent: 

1. Disposar el cessament del Sr. Miquel Vidal Vidal, com a vocal suplent de la 
Junta Directiva del Consorci per a la Música de les Illes Balears - Orquestra 
Simfònica de les Illes Balears “Ciutat de Palma” en representació del Consell 
Insular de Mallorca i agrair-li els serveis prestats. 

2. Disposar el cessament del Sr. Miquel Barceló Llompart com a representant del 
Consell Insular de Mallorca a la Comissió Paritària del Consorci per a la 
Música de les Illes Balears - Orquestra Simfònica de les Illes Balears “Ciutat 
de Palma”, i agrair-li els serveis prestats. 

3. Designar la Sra. Maria Magdalena García Gual, consellera electa, com a vocal 
suplent de la Junta Directiva del Consorci per a la Música de les Illes Balears - 
Orquestra Simfònica de les Illes Balears “Ciutat de Palma. 

Per tant, les persones representants del Consell Insular de Mallorca a la Junta 
Directiva del Consorci per a la Música de les Illes Balears - Orquestra 
Simfònica de les Illes Balears “Ciutat de Palma” han de ser: 

Titular: Sr. Joan Rotger Seguí, vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports, 
el qual ha d’ocupar la Vicepresidència segona de la Junta Directiva del 
Consorci (designat per acord del Ple de dia 28 de juliol de 2011). 

Titular: Sra. Catalina Sureda Fons, directora insular de Cultura i Patrimoni 
(designada per acord del Ple de dia 15 de desembre de 2011) 

Suplent: Sra. Maria Magdalena García Gual, consellera electa. 

4. Designar el Sr. José Manuel Carrillo Martínez, secretari tècnic de 
Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports, representant del Consell 
Insular de Mallorca a la Comissió Paritària del Consorci per a la Música de les 
Illes Balears - Orquestra Simfònica de les Illes Balears “Ciutat de Palma”. 

5. Notificar-ho a les persones interessades i al Consorci per a la Música de les 
Illes Balears - Orquestra Simfònica de les Illes Balears “Ciutat de Palma”. 

 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per devuit vots a favor (PP), cap vot en contra 
i catorze abstencions (PSOE i MÉS per Mallorca). 

 
PUNT 16. PROPOSTA D’ACORD DE DESIGNACIÓ DE REPRESENTANTS 
DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA A LA JUNTA RECTORA DEL 
CONSORCI CIUTAT ROMANA DE POL·LENTIA. 
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Es dóna compte de la següent proposta de Presidència: 
 
L’article 10 dels Estatuts del Consorci de la Ciutat Romana de Pol·lèntia disposa que a 
la Junta Rectora hi haurà dues persones, titulars i suplents, en representació de cada 
una de les entitats fundadores. 

El Ple del Consell Insular de Mallorca, en sessions de dia 28 de juliol de 2011 i del 15 
de desembre de 2011, va designar les persones representants. 
Es considera convenient canviar alguna de les persones representants. 

Per això, propòs que el Ple adopti l’acord següent: 

1. Disposar el cessament del Sr. Miquel Barceló Llompart, titular, i de la Sra. 
Margalida Pocoví Sampol i del Sr. Bernat Roig Cabrer, suplents, com a 
representants del Consell Insular de Mallorca a la Junta Rectora del Consorci 
Ciutat Romana de Pol·lèntia, i agrair-los els serveis prestats. 

2. Designar perquè representin el Consell Insular de Mallorca a la Junta Rectora 
del Consorci Ciutat Romana de Pol·lèntia les persones següents: 

Titular: Sr. Joan Rotger Seguí, vicepresident de Cultura, Patrimoni i 
Esports 

Suplent: Sr. José Manuel Carrillo Martínez, secretari tècnic de 
Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports 

Suplent: Sra. Maria Magdalena García Gual, consellera electa 

Per tant, les persones representants del Consell Insular de Mallorca a la Junta 
Rectora del Consorci Ciutat Romana de Pol·lèntia han de ser: 

Titular: Sr. Joan Rotger Seguí, vicepresident de Cultura, Patrimoni i 
Esports 

Suplent: Sr. José Manuel Carrillo Martínez, secretari tècnic de 
Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports 

Titular: Sra. Catalina Sureda Fons, directora insular de Cultura i 
Patrimoni (designada per acord del Ple de dia 15 de desembre de 2012) 

Suplent: Sra. Maria Magdalena García Gual, consellera electa 

3. Notificar-ho a les persones interessades i al Consorci Ciutat Romana de 
Pol·lèntia. 

 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per devuit vots a favor (PP), cap vot en contra 
i catorze abstencions (PSOE i MÉS per Mallorca). 

 
 
PUNT 17. PROPOSTA DE DESIGNACIÓ DE REPRESENTANTS DEL 
CONSELL INSULAR DE MALLORCA A LA COMISSIÓ TÈCNICA 
INTERINSULAR. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de Presidència: 
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L'article 50 de la Llei 8/2000, de 27 d'octubre, de consells insulars i la disposició 
transitòria 6 de la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l'Estatut 
d'Autonomia de les Illes Balears disposa que a la Comissió Tècnica Interinsular hi 
haurà, entre d’altres, quatre vocals en representació del Consell Insular de Mallorca. 

El Ple del Consell Insular de Mallorca, en sessió de dia 8 de setembre de 2011 i de dia 
13 d’octubre de 2011 va designar les persones representants. 

Es considera convenient canviar alguna de les persones representants. 

Per això, propòs que el Ple adopti l’acord següent: 

1. Disposar el cessament del Sr. Joan Rotger Seguí, com a titular, i de la Sra. 
Margalida Isabel Roig i del Sr. Antoni Mulet Campins, com a suplents, com a 
representants del Consell Insular de Mallorca a la Comissió Tècnica Interinsular, i 
agrair-los els serveis prestats. 

2. Nomenar vocals de la Comissió Tècnica Interinsular en representació del Consell 
Insular de Mallorca les següents persones: 

Titular: Sra. Margalida Isabel Roig Catany, consellera executiva d’Hisenda i 
Funció Pública  

Suplent: Sr. Joan Rotger Seguí, vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports 

Suplent: Sr. Segismundo Morey Ramon, director insular de Projectes 

Per tant, les persones representants del Consell Insular de Mallorca a la 
Comissió Tècnica Interinsular han de ser: 

Titular: Sra. Margalida Isabel Roig Catany, consellera executiva d’Hisenda i 
Funció Pública  

Suplent: Sr. Joan Rotger Seguí, vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports 

Titular: Sr. Jaume Juan García, conseller executiu de Presidència (designat per 
acord del Ple de dia 8 de setembre de 2011) 

Suplent: Sr. Segismundo Morey Ramon, director insular de Projectes 

Titular: Sr. Miquel Barceló Llompart, secretari tècnic de Presidència (designat 
per acord del Ple de dia 8 de setembre de 2011)  

Suplent: Sra. Catalina Terrassa Crespí, secretària tècnica d’Urbanisme i 
Territori (designada per acord del Ple de dia 8 de setembre de 2011) 

Titular: Sr. Jaume Garau Salas, conseller electe (designat per acord del Ple de 
dia 13 d’octubre de 2011) 
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Suplent: Sra. Mercedes Garrido Rodríguez, consellera electa (designat per 
acord del Ple de dia 13 d’octubre de 2011) 

4. Notificar-ho a les persones interessades i al Govern de les Illes Balears 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per devuit vots a favor (PP), cap vot en contra 
i catorze abstencions (PSOE i MÉS per Mallorca). 

 
 
PUNT 18. PROPOSTA DE NOMENAMENT DE REPRESENTANT DEL 
CONSELL INSULAR DE MALLORCA AL COMITÈ TÈCNIC DE SALUT 
LABORAL. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de Presidència: 
 

En el Comitè Tècnic Territorial de Salut Laboral hi ha d’haver dos representants del 
Consell Insular de Mallorca. 

El Ple del Consell Insular de Mallorca, en sessió de dia 28 de juliol de 2011, va 
designar les persones representants, titulars i suplents, al Comitè Tècnic Territorial de 
Salut Laboral. 

Es considera convenient canviar alguna de les persones representants. 

Per això, propòs que el Ple adopti l’acord següent: 

1. Disposar el cessament del Sr. Miquel Barceló Llompart com a representants 
del Consell Insular de Mallorca al Comitè Tècnic Territorial de Salut Laboral, 
i agrair-li els serveis prestats. 

2. Designar el Sr. José Manuel Carrillo Martínez, secretari tècnic de Cultura, 
Patrimoni i Esports, representant suplent del Consell Insular de Mallorca al 
Comitè Tècnic Territorial de Salut Laboral. 

Per tant, les persones representants del Consell Insular de Mallorca al 
Comitè Tècnic Territorial de Salut Laboral han de ser:  

Titular: Sr. Rafel Pons Vidal, director insular d’Hisenda i Funció 
Pública (designat per acord del Ple de dia 28 de juliol de 2011) 

Suplent: Sr. José Manuel Carrillo Martínez, vicepresident de Patrimoni, 
Cultura i Patrimoni 

Titular: Sr. Antoni Mulet Campins, conseller electe (designat per acord 
del Ple de dia 28 de juliol de 2011). 

Suplent: Sr. Francisco Amengual Tormo, director insular d’Emergències 
(designat per acord del Ple de dia 28 de juliol de 2011). 
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3. Comunicar-ho a les persones interessades i a la Conselleria d’Economia i 
Competitivitat. 

 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per devuit vots a favor (PP), cap vot en contra 
i catorze abstencions (PSOE i MÉS per Mallorca). 

 

VICEPRESIDÈNCIA DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 

 
PUNT 19. ACORD PER LA CORRECCIÓ DE L’ERRADA MATERIAL 
DETECTADA A L’ACORD ADOPTAT PEL PLE DEL CONSELL DE 
MALLORCA, EN LA SESSIÓ DEL DIA 13 DE SETEMBRE DE 2012, EXP. 
104-2011.  

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

El Ple del Consell Insular de Mallorca, en la sessió de dia 13 de setembre de 2012, va 
acordar, entre d’altres: 
 
Declarar com a Bé Catalogat a favor de la finca de sa Bassa Blanca, en el terme 
municipal d’Alcúdia, de conformitat amb l’informe tècnic de dia 26 de juny de 2012 
que com a motivació s’adjunta i forma part integrant del present acord.[...] 
 
No obstant això, s’informa que al examinar l’expedient s’ha detectat una errada 
material de transcripció en el text de l’acord de declaració, és a dir, del text de 
proposta de la Comissió Insular de Patrimoni Històric, acta de dia 26 de juny de 2012, 
al text que s’elevà al Ple per a l’acord de declaració. El tenor literal de l’acord aprovat 
per la CIPH a l’acta de dia 26 de juny de 2012 era: 
 
1.- Proposar la declaració com a Bé Catalogat a favor de la seu de la Fundació 
Yannick i Ben Jakober a la finca Sa Bassa Blanca del terme municipal d’Alcúdia de 
conformitat amb l’informe tècnic de dia 25-06-2012 el qual com a motivació 
s’adjunta i forma part integrant del present acord.   
 
[...].” 
 
En canvi en el text elevat al Ple la redacció literal deia la declaració en favor de la 
“finca sa Bassa Blanca” ometent per error la frase “... de la seu de la Fundació 
Yannick i Ben Jakober a ...” . 
 
Atès el que disposa l’article 105.2 de la Llei 30/1992, parcialment modificada per la 
Llei 4/1999, del règim jurídic de les administracions públiques i de procediment 
administratiu comú, segons el qual les administracions públiques poden rectificar en 
qualsevol moment, d’ofici o a instància de part, els errors materials, de fet o aritmètics 
produïts en els seus acords, es pretén esmenar la referida errada. 
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 Atès l’informe jurídic emès per la TAG del  Servei de Patrimoni Històric. 
Atès que la CIPH a la sessió de dia 21 de maig de 2013 ha acordat elevar al Ple del 
Consell de Mallorca la correcció d’aquesta errada material, amb la redacció que tenia 
a la sessió de dia 26 de juny de 2012: 
 
“Declarar com a Bé Catalogat a favor de la seu de la Fundació Yannick i Ben 
Jakober a la finca Sa Bassa Blanca del terme municipal d’Alcúdia...” 
 
En virtut del Reglament orgànic del Consell Insular de Mallorca, aprovat pel Ple de 8 
de març de 2004(BOIB núm. 38 de 16-03-04), modificat per acord del Ple de dia 28 
de juliol de 2008, i per acord de Ple de dia 13 d’octubre de 2011(BOIB núm. 158 de 
20-10-11, el President de la Comissió Insular de Patrimoni Històric eleva al Ple la 
següent proposta d’ACORD: 
 
1.- Corregir l’errada material produïda en l’acord del Ple del Consell Insular de 
Mallorca adoptat en la sessió de dia 13 de setembre de 2012, de manera que: 
 
On diu: 
 
I. Declarar com a Bé Catalogat a favor de la finca de Sa Bassa Blanca, en el terme 
municipal d’Alcúdia, de conformitat amb l’informe tècnic de dia 25-06-2012 que com 
a motivació s’adjunta i forma part integrant del present acord. 
[...] 
 
Ha de dir: 
 
I. Declarar com a Bé Catalogat a favor de la seu de la Fundació Yannick i Ben 
Jakober a la finca Sa Bassa Blanca del terme municipal d’Alcúdia, de conformitat 
amb l’informe tècnic de dia 25-06-2012 que com a motivació i forma part integrant, 
del present acord. 
     [...] 
 
2.-Notificar aquest acord a l’interessat, i comunicar-ho a l’Ajuntament d’Alcúdia i al 
Govern de les Illes Balears. 
 
3.- Aquest acord s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, s’ha 
d’anotar al Catàleg Insular de Patrimoni Històric Mallorca i comunicar-ho a la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears perquè procedeixi a la seva anotació al 
Catàleg General del Patrimoni Històric de les Illes Balears. 

 

El Sr. FONT (MÉS per Mallorca) intervé per justificar l’abstenció del seu Grup en 
aquest punt atès que quan es va aprovar aquest bé catalogat ja varen manifestar els 
seus dubtes i la seva discrepància amb l’acord que es prenia i, per tant, davant aquesta 
rectificació, per bé que es tracti d’una errada material, també s’abstendran de votar. 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per vint-i-vuit vots a favor (PP i PSOE), cap 
vot en contra i quatre abstencions (MÉS per Mallorca). 
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PUNT 20. ACORD DE DECLARACIÓ DE DELIMITACIÓ DEL FORTÍ 
D’ILLETES EN EL TERME MUNICIPAL DE CALVIÀ DECLARAT COM A 
BÉ D’INTERÈS CULTURAL AMB LA CATEGORÍA DE MONUMENT.  

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

El 27 de juny de 2012, amb núm. d’entrada 19041, l’Ajuntament de Calvià remet 
certificat de l’acord del Ple de 31 de maig de 2012 en el qual s’insta al Consell Insular 
de Mallorca a iniciar el procediment de delimitació del bé d’interès cultural del Fortí 
d’Illetes. 
 
El 7 d’agost de 2012, la Comissió Insular de Patrimoni Històric acorda la incoació de 
delimitació del monument del Fortí d’Illetes del terme municipal de Calvià (BOIB 
núm. 135, de 13 de setembre de 2012). 
 
Atès que es va sol·licitar l’informe a la UIB que va ser emès el 2 de novembre de 
2012. 
 
Atès que es va obrir el tràmit d’audiència als interessats i informació pública. 
 
La Sra. Cecilia Coll Enguld va presentar al·legacions el 3 d’octubre de 2012. 
 
El 4 de març de 2013 i el 26 de març de 2013 es van emetre un informe tècnic i un 
informe jurídic, respectivament, sobre les al·legacions presentades. 
Atès que a la sessió de dia 16 d’abril de 2013 la Comissió Insular de Patrimoni 
Històric va acordar, entre d’altres: desestimar les al·legacions presentades per la Sra. 
Cecilia Coll Englund i declarar la delimitació del Fortí d’Illetes en el terme municipal 
de Calvià declarat com a bé d’interès cultural amb categoria de monument, la 
descripció i la delimitació del qual figura a l’informe tècnic de dia 27 de juliol de 
2012, que s’adjunta i forma part integrant del present acord. 
 
Per tot això, i en virtut del que disposa el Títol I de la Llei 12/1998, de 21 de 
desembre, del patrimoni històric de les Illes Balears, i d’acord amb les competències 
atribuïdes per la Llei 6/1994, de 13 de desembre, als Consells Insulars en matèria de 
Patrimoni Històric, i el Reglament Orgànic del Consell Insular de Mallorca, aprovat 
pel Ple del 8 de març de 2004 (BOIB núm. 38 de 16-03-04) parcialment modificat per 
acord del ple de 13 d’octubre de 2011 (BOIB núm. 158 de 20-10-11), el President de 
la Comissió Insular de Patrimoni Històric eleva al Ple la següent proposta d’ACORD: 

 
I. Desestimar les al·legacions presentades per la Sra. Cecilia Coll 

Enguld, el 3 d’octubre de 2012, amb núm. d’entrada 28066 en el 
Registre General del Consell Insular de Mallorca, en base a l’informe 
tècnic de 4 de març de 2013 i l’informe jurídic emès el 26 de març de 
2013, els quals com a motivació s’adjunten i formen part integrant 
d’aquest acord. 
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II. Declarar la delimitació del monument del Fortí d’Illetes en el terme 
municipal de Calvià, la descripció i la delimitació del qual figuren a 
l’informe tècnic de dia 27 de juliol de 2012, que s’adjunta i forma 
part integrant del present acord. 

 
 
III. Els efectes d’aquesta declaració són els que genèricament estableix la 

Llei 12/1998, de 21 de desembre, del patrimoni històric de les Illes 
Balears i la normativa concordant.  

 
IV. Notificar aquesta resolució als interessats, a l’Ajuntament de Calvià i 

al Govern de les Illes Balears. 
 

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. 

 

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

 
PUNT 21. PROPOSTA D’ACORD DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ A LA 
FEDERACIÓ BALEAR DE PIRAGÜISME PER AL DEL 
DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA “L’ESPORT PER A L’EDAT 
ESCOLAR A MALLORCA” (PIRAIGUA) PEL PERÍODE COMPRÈS ENTRE 
EL 31/10/2012 I EL 30/10/2013 I D’APROVACIÓ DEL TEXT DEL CONVENI 
REGULADOR . 

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

ANTECEDENTS: 

Atesa la sol·licitud de subvenció nominativa formulada per la FEDERACIÓ 
BALEAR DE PIRAGÜISME, davant la Direcció Insular d’Esports.  

Atesos l’informe justificatiu de la conveniència de la concessió de la subvenció, emes 
per la cap de Secció de Foment de l’Esport, amb el vistiplau del secretari tècnic de la 
vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports. 

Atès l'informe jurídic de data 30 d’abril de 2013. 

Atès l’informe de fiscalització prèvia núm. ref. 27/13 de data 21 de maig de 2013. 

Atès el que disposen l’article 17.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions, el punt 3 de l’article 65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol i 
l’apartat i) de l’article 8 de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de Consells Insulars, 
correspon al Ple del Consell de Mallorca, la competència per a concedir aquesta 
subvenció i aprovar el seu conveni regulador.  
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Per tot això, propòs al Ple que adopti el següent: 

ACORD 

Primer.- APROVAR la concessió d’una subvenció per un import de 19.577,46 €,  a 
favor de la FEDERACIÓ BALEAR DE PIRAGÜISME amb NIF-G07258593, per al 
desenvolupament del programa l’esport per a l’edat escolar a Mallorca (piraigua), 
durant el període comprés entre el 31/10/2012 i el 30/10/2013. 

Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa per un import de 19.577,46 €, amb 
càrrec a la partida pressupostària  20 34101 49826 del pressupost de despeses del 
Consell de Mallorca de l’exercici 2013 (RC núm. 220130006138) a favor de la 
FEDERACIÓ BALEAR DE PIRAGÜISME,  amb NIF- G07258593. 

Tercer.- APROVAR EL TEXT DEL CONVENI mitjançant el qual s’instrumentarà 
l’atorgament de l’esmentada subvenció. 

Quart.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’entitat interessada i a la Intervenció 
General. 

Conveni entre el Consell de Mallorca i la FEDERACIÓ BALEAR DE 
PIRAGÜISME, als efectes del desenvolupament del programa “l’Esport per a l’Edat 
Escolar a Mallorca” (piragua), pel període comprés entre el 31 d’octubre de 2012 i el 
30 d’octubre de 2013. 
 Palma, ---- 

REUNITS 

D’una part l’Hble. Sr. Joan Rotger Seguí, vicepresident de Cultura, Patrimoni i 
Esports del Consell de Mallorca, amb NIF S0711002F i amb domicili al carrer Palau 
Reial 1, 07001 de Palma. 

I d’altra el Sr. Juan José de Salbert Coll, com a President de la FEDERACIÓ 
BALEAR DE PIRAGÜISME (CIF G07258593) i domicili en C/Joan Miró 327, 
07015 de Palma. 

ACTUEN 

La primera, en nom i representació del Consell de Mallorca. 

La segona, en la condició de President de la FEDERACIÓ BALEAR DE 
PIRAGÜISME, en nom i representació d’aquesta Federació. 

Ambdues parts es reconeixen mútuament plena capacitat jurídica per a aquest 
acte. 

MANIFESTEN 

Primer.- Que el Consell de Mallorca té atribuïdes les competències en matèria 
d’esports per la Llei 6/1994, de dia 13 de desembre, d’atribució de competències dels 
consells insulars en matèria de patrimoni històric, de promoció sociocultural, 
d’animació sociocultural, de dipòsit legal de llibres i d’esports. 
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Segon.- Que el Consell de Mallorca dóna suport al desenvolupament del 
programa “L’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca”, nivell bàsic per a la promoció 
de la pràctica de l’exercici físic per part de la població, l’objectiu del qual és 
promoure la pràctica d’activitats físiques i esportives de nivell tècnic mig-alt amb 
caràcter predominantment competitiu, fora de l’horari lectiu, a més d’aconseguir el 
desenvolupament integral del nin/a mitjançant la realització d’aquestes activitats, 
adaptades al seu nivell i edat. 

Tercer.- Que la FEDERACIÓ BALEAR DE PIRAGÜISME, en endavant, 
la Federació, és una entitat privada sense ànim de lucre, l’objecte de la qual és, 
d’acord amb els seus estatuts, el foment i la pràctica física i esportiva d’àmbit 
federatiu. 

Quart.- Que la Federació ha presentat al Consell de Mallorca una sèrie 
d’activitats esportives adreçades a nins i nines en edat escolar de caràcter no 
obligatori, i ha demanat una subvenció al Consell de Mallorca per dur a terme 
aquestes activitats. 

Cinquè.- Que el dia xxxxxx el Ple del Consell de Mallorca va acordar atorgar 
a la federació, una subvenció nominativa de 19.577,46€, per al desenvolupament del 
programa “l’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca” (piragua), pel període comprés 
entre el 31 d’octubre de 2012 i el 30 d’octubre de 2013. 

Per tal d’instrumentar la subvenció esmentada i d’optimitzar el 
desenvolupament de l’activitat desenvolupada en l’àmbit del programa “l’Esport per a 
l’Edat Escolar a Mallorca” (piragua), pel període comprés entre el 31 d’octubre de 
2012 i el 30 d’octubre de 2013, acorden formalitzar el present CONVENI conforme a 
les següents clàusules: 

CLÀUSULES 

1. Objecte 

L’objecte d’aquest conveni és el programa “L’Esport per a l’Edat 
Escolar a Mallorca”, dins l’àmbit territorial de l’illa de Mallorca, d’acord amb el 
projecte d’activitats i el pressupost que ha presentat la Federació i que acompanya a la 
sol·licitud de subvenció.  

La programació d’activitats, pel període  comprès entre el 31/10/2012 i 
el 30/10/2013 de la federació del programa “L’Esport per a l’Edat Escolar a 
Mallorca”, és la següent:  

 

Esdeveniment 
Data inici Data final 

1ª competició Trofeu Consell de Mallorca 18/11/2012 18/11/2012 
2ª competició Trofeu Consell de Mallorca 06/04/2013 06/04/2013 
3ª competició Trofeu Consell de Mallorca 04/05/2013 04/05/2013 
4ª competició Trofeu Consell de Mallorca 08/06/2013 08/06/2013 
5ª competició Trofeu Consell de Mallorca 01/09/2013 01/09/2013 
6ª competició Trofeu Consell de Mallorca 26/10/2013 26/10/2013 
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1ª competició Copa Federació 16/02/2013 16/02/2013 
2ª competició Copa Federació 02/03/2013 02/03/2013 
Campionat de Mallorca 06/07/2013 06/07/2013 
Formació d’àrbitres 18/11/2012 20/11/2013 
Formació d’àrbitres 27/01/2013 29/01/2013 
Formació d’àrbitres 10/02/2013 12/02/2013 
Formació d’àrbitres 06/04/2013 08/04/2013 
Formació de Tècnics 07/01/2013 29/01/2013 
Formació de Tècnics 10/03/2013 24/03/2013 

 

El Consell de Mallorca aportarà la quantitat de 19.577,46 € amb càrrec a la 
partida pressupostària 20 34101 48926 del vigent pressupost de despeses del Consell 
de Mallorca per a les activitats objecte del present conveni, realitzades per la 
Federació, durant el període comprés entre el 31/10/2012 i el 30/10/2013. 

2.- Condicions específiques per a l’exercici de l’activitat subvencionada 

2.1- La Federació accepta la unificació entre les activitats federatives i de 
l'esport per a l'edat escolar a Mallorca, en els termes següents: 

a) L'acord afecta les categories de nins i nines en edat escolar. (6 fins 16 
anys) 

b) Les activitats d'aquestes edats tindran, a tots els efectes, la consideració 
d'esport en edat escolar. 

2.2- DRETS D'INSCRIPCIÓ: Els drets d'inscripció es podran aplicar a fons perdut 
fins a un màxim de 30 euros per llicència, o 190 euros per club d’acord amb les 
previsions de la Convocatòria Anual del Programa de l’ Esport per a l’Edat Escolar a 
Mallorca.  

Els drets d'inscripció s'abonaran a la Federació o a la seva delegació insular a 
Mallorca. 

La Federació donarà compte d’aquests drets d’inscripció al Consell de 
Mallorca. 

2.3.- VALIDESA ESPORTIVA DE L'ACTIVITAT: L'activitat, que serà l'única 
convocada per a aquestes categories a l'àmbit de Mallorca, tindrà doble validesa com 
a campionat unificat (federatiu/escolar). Aquesta doble validesa es reflectirà en 
qualsevol informació i convocatòria al respecte, havent de figurar a la documentació 
les inscripcions següents: 

El Consell de Mallorca       La  Federació Balear 

De Piragüisme 

  

Esport Escolar                                       Comitè Tècnic Insular de Mallorca 
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2.4.- INSCRIPCIÓ AL PROGRAMA DE L’ESPORT PER A L’EDAT ESCOLAR: se 
seguiran els procediments establerts a l’apartat 14 de l’Acord de Funcionament del 
Programa de l’Esport per a l’Edat Escolar “Documentació, comprovació, tramitació i 
terminis de presentació de la informació necessària per a inscriure equips i 
esportistes a les activitats del Programa”. 

2.5.- La Federació, té l’obligació de recopilar les actes i els resultats, i 
d’establir setmanalment les classificacions, havent d’exposar públicament tota aquesta 
informació així com de presentar-la si es requereix a la secció d’Esport Federat de la 
Direcció Insular d’Esports. Així mateix s’haurà d’informar al personal tècnic de la 
secció d’Esport Federat dels acords presos pel comitè de competició i l’assemblea 
general sempre que afectin l’acord de funcionament del programa de l’Esport per a 
l’Edat Escolar a Mallorca.  

2.6.- La Federació es compromet a respectar i complir l’acord de 
Funcionament del programa “ L’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca”, a més a més 
de totes les consideracions que el Departament d’Esports, Joventut i Igualtat del 
Consell de Mallorca faci al respecte. 

2.7.-Qualsevol acte públic de presentació, celebració, finals o d'altres estarà 
presidit pels representants del Consell de Mallorca. 

Qualsevol publicitat, informació i/o nota pública, s'atendrà al que especifica la 
clàusula anterior havent, d'incloure en qualsevol document, roba esportiva, cartell, 
publicació i/o opuscle els anagrames actualitzats del Consell de Mallorca i els 
d'aquelles entitats amb les quals el Consell de Mallorca hagi firmat conveni 
d'esponsorització i col·laboració en el programa de "L'Esport per a l'Edat Escolar a 
Mallorca". 

2.8.- El Consell de Mallorca podrà convocar, amb caràcter de promoció i com 
a jocs esportius les activitats que consideri oportunes i gaudirà de la col·laboració de 
la Federació. 

2.9.- Totes les activitats que corresponguin al programa de l’Esport per a 
l’Edat Escolar a Mallorca, es regiran pel disposat en aquest conveni i, estaran 
subjectes, a les decisions de la Federació i del Consell de Mallorca. 

 
3.- Finançament de les activitats 

3.1.- El Consell de Mallorca, dotarà a la Federació, amb la quantitat de 
19.577,46 €, destinats al pagament de les despeses que generi el desenvolupament de 
les activitats, que corresponen als esdeveniments que a continuació es detallen, 
corresponents al període comprès entre el 31/10/2012 i el 30/10/2013: 

Cost total Activitat pel període comprès entre el 31/10/2012 i el 30/10/2013:  
25.970,06€ 

Subvenció Consell de Mallorca:      19.577,46€ 

% subvencionat del projecte:       75,3847315% 
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Esdeveniment Nº esdev. Transport 
Arbitratg

e 
Org. 
Gestió 

Material Cost Esdev. Total 

Copa Federació 
2 

308,00€ 430,00€ 
370,00€ 

380,00€ 1.488,00€ 2.976,00€ 

Campionat de 
Mallorca 

1 308,00€ 430,00€ 370,00€ 380,00€ 1.488,00€ 1.488,00€ 

Trofeu Consell de 
Mallorca 

6 308,00€ 430,00€ 370,00€ 380,00€ 1.488,00€ 8.928,00€ 

Curs formació tècnics 2 850,00€ - 2.720,25€ 1.299,00€ 4.869,25€ 9.738,50€ 

Curs formació àrbitres 4 280,00€ - 279,89€ 150,00€ 709,89€ 2.839,56€ 

TOTAL 25.970,06
€ 

 

3.2.- El Consell de Mallorca aportarà la quantitat de 19.577,46 € amb càrrec a 
la partida pressupostària 20 34101 48926 (document RC provisional 920130003139) 
del pressupost de despeses del Consell de Mallorca per a l’any 2013. 

 

3.3.- La unitat mòdul comptable serà l’ESDEVENIMENT.  

A aquesta unitat mòdul, s’imputarà la part proporcional de les despeses 
generades amb motiu del desenvolupament de l’activitat, com són els conceptes de: 

� Transport, despeses corresponent al transport del material 
esportiu per al desenvolupament dels diferents esdeveniments. 

� Arbitratge, despeses del jutge àrbitres i àrbitres auxiliars que 
regulen, controlen...els esdeveniments (regates). 

� Gestió i Coordinació, despeses corresponent al personal 
administratiu que du a terme la gestió administrativa de l’esport 
escolar. 

� Material, correspon al material d’oficina i material esportiu 
fungible necessari per du a terme les competicions cada 
temporada. 

 

3.4.- Tot el personal col·laborador tècnic i professional, relacionat amb les 
activitats esmentades, serà a càrrec de la Federació, que assumirà totes les obligacions 
socials, laborals i tributàries que derivin d'aquestes prestacions i que, en cap cas, 
suposarà una relació laboral o professional amb el Consell de Mallorca. 

Així mateix, la Federació serà responsable davant terceres persones de les 
activitats relacionades en aquest conveni. 

3.5.- A requeriment del Consell de Mallorca, en el termini de 24 hores, la 
Federació facilitarà la documentació que acrediti l'estructura i cobertura de la plantilla 
de personal, en general o per centres de treball. En tot cas, el Consell de Mallorca 
podrà sol·licitar que s'adjunti fotocòpia de l'imprès corresponent a l'últim ingrés 
reglamentari a la seguretat social i/o, quan escaigui, el document acreditatiu del 
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pagament de l'última quota meritada en el règim de l'assegurança autònoma. 
Igualment i en les mateixes condicions facilitarà la documentació que acrediti haver 
efectuat les corresponents retencions i pagaments relatius a l'impost sobre la renda de 
les persones físiques dels treballadors que l'empresa hagi assignat a la prestació del 
servei. 

4.- Subcontractació 

4.1. - La federació pot subcontractar la totalitat de la realització del projecte 
esportiu d’acord amb el previst als articles 29 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions i l’article 68.1 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel 
qual s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre i el previst a aquest 
punt 4: 

4.2.-Quan l’activitat concertada amb terceres persones excedeixi del 20 % de 
l’import de la subvenció i aquest import sigui superior a 60.000,00 €, la 
subcontractació estarà sotmesa al compliment dels requisits següents: 

a) Que el contracte es faci per escrit. 

b) Que l’entitat concedent de la subvenció l’autoritzi prèviament, en la forma 
que determinin les bases reguladores (art. 29.3 de la Llei 38/2003). En 
aquest sentit s’autoritza a la federació beneficiària a dur a terme la 
subcontractació, en el cas que s’ultrapassin els límits esmentats, si acredita 
el compliment dels requisits següents: 

c) Un informe justificatiu del motiu de la subcontractació. 

d) El document en què s’ha formalitzat el servei subcontractat. 

e) Una declaració responsable conforme l’entitat no està sotmesa a cap dels 
supòsits de vinculació amb la persona o entitat subcontractada prevists a 
l’article 68.2 del Reial decret 887/2006. 

4.3. - D’acord amb ‘article 29.7 de la Llei 38/2003, la federació no pot 
concertar l’execució total o parcial de les activitats subvencionades amb: 

a) Persones o entitats sotmeses a alguna de les prohibicions previstes a l’art. 
13 de la Llei 38/2003. 

b) Persones o entitats que hagin percebut altres subvencions per a la 
realització de l’activitat objecte de contractació. 

c) Intermediaris o assessors els honoraris dels quals es defineixen com un 
percentatge de cost total de l’operació, llevat que el pagament estigui 
justificat amb referència al valor de mercat del treball efectuat o dels 
serveis prestats. 

d) Persones o entitats vinculades amb la federació, llevat que la contractació 
s’efectuï d’acord amb les condicions normals de mercat i s’obtingui 
l’autorització prèvia de l’òrgan concedent de la subvenció en els termes 
que estableixin les bases (S’ha de tenir en compte, en aquest cas, l’article 
68.2 del Reial decret 887/2006 que defineix les circumstàncies en què es 
considera que hi ha vincle amb l’entitat beneficiària). 
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e) Persones o entitats sol·licitants d’ajuda o subvenció en la mateixa 
convocatòria i programa que no hagin obtingut subvenció perquè no 
compleixin els requisits o no assoleixin la valoració suficient. 

4.4.- S’autoritza el supòsit de subcontractació a favor de persones o entitats 
vinculades a l’entitat beneficiària recollit en l’apartat 4.3.d), sempre que es faci 
d’acord amb els termes següents: 

a) Quan l’activitat concertada amb la persona o entitat vinculada excedeix el 
20% de l’import de la subvenció i aquest és superior a 60.000 €, la 
subcontractació s’ha d’estipular per escrit mitjançant contracte. 

b) La subcontractació ha d’obeir a criteris d’eficàcia i eficiència en l’execució 
del projecte subvencionat. La federació ha de reflectir aquest criteris en la 
memòria presentada en justificar l’ajut. 

c) La federació ha d’indicar la vinculació amb la persona o entitat 
subcontractada en el contracte que signi amb aquesta o en la memòria 
justificativa de la subvenció. 

d) La subcontractació s’ha de dur a terme en condicions normals de mercat i, 
en aquest sentit, la federació ha d’haver demanat 3 pressuposts sobre 
l’activitat que vol subcontractar, per la qual cosa ha de presentar la factura 
definitiva de la subcontractació efectuada, a més dels 2 pressuposts 
rebutjats. 

5.- Despeses subvencionables 

5.1.- Es consideren despeses subvencionables, als efectes del present conveni, 
aquelles que de manera indubtable responguin a la naturalesa de l’activitat 
subvencionada, i s’efectuïn durant el període comprés entre el dia 31 d’octubre de 
2012 i el 30 d’octubre de 2013. 

En cap cas el cost d’adquisició de les despeses subvencionables pot ser 
superior al valor de mercat. 

5.2.- Es considera despesa subvencionable aquella que respongui a la 
naturalesa del projecte esportiu subvencionat, sense la necessitat que s’hagin abonat o 
no encara les factures o altres documents que les acreditin. 

5.3.- Quan l’import de la despesa subvencionable superi la quantia de 
30.000,00€ en el cas de cost per execució d’obra, o de 12.000,00€ sense IVA, en el 
cas de subministrament de béns d’equip o prestació de serveis per empreses de 
consultoria o assistència tècnica, la Federació ha de sol·licitar com a mínim tres 
ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contracció del compromís per 
a la prestació del servei o el lliurament del bé, llevat que per les característiques 
especials de les despeses subvencionables no hi hagi en el mercat un nombre suficient 
d’entitats que el subministrin o el prestin, o llevat que la despesa s’hagi efectuat abans 
de la sol·licitud de la subvenció. L’elecció entre les ofertes presentades, que s’han 
d’aportar en la justificació o, si s’escau, en la sol·licitud de la subvenció, s’ha de fer 
d’acord amb criteris d’eficiència i economia, i s’han de justificar expressament en una 
memòria l’elecció quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa. 
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5.4.- Les despeses financeres, les despeses d’assessoria jurídica o financera, 
les despeses notarials i registrals, i les despeses pericials per a la realització del 
projecte subvencionat i les d’administració específiques són subvencionables si estan 
directament relacionades amb l’activitat subvencionada i són indispensables per a 
l’adequada preparació o execució d’aquesta. 

5.5.- En cap cas no són despeses subvencionables: 

a) Els interessos deutors dels comptes bancaris. 

b) Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals. 

c) Les despeses de procediments judicials. 

d) Despeses d’adquisició de béns inventariables. 

 

Els tributs són despesa subvencionable quan el beneficiari de la subvenció els 
abona de manera efectiva. 

En cap cas no es consideren despeses subvencionables els impostos indirectes 
quan siguin susceptibles de recuperació o compensació, ni els impostos personals 
sobre la renda. 

6.- Justificació de la subvenció 

6.1. – La justificació de la subvenció es realitzarà a través de mòduls. La unitat 
mòdul comptable serà l’ESDEVENIMENT.  

A aquesta unitat mòdul, s’imputarà la part proporcional de les despeses 
generades amb motiu del desenvolupament de l’activitat, com són els 
conceptes de:  

- Transport 
- Arbitratge 
- Gestió i coordinació 
- Material 

 

             6.2 - La realització d’activitats es justificarà mitjançant una certificació 
federativa dels esdeveniments realitzats en la qual es detallaran els esdeveniments, 
data, horari, lloc / instal·lació i nombre de participants. 

6.3 - Quan les activitats hagin estat finançades, a més de la subvenció, amb 
fons propis o altres subvencions o recursos, s’haurà d’acreditar en la 
justificació l’import, la procedència  i l’aplicació d’aquest fons a les activitats 
subvencionades. 

6.4 - L’import esmentat al punt 3.1 d’aquest conveni, s’abonarà a la Federació 
amb la presentació prèvia dels justificants d'haver realitzat l’activitat subvencionada. 
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Si la despesa justificada és inferior a l’import del pressupost presentat es reduirà 
proporcionalment la subvenció concedida. 

6.5- La federació haurà de realitzar la justificació de despeses d’una sola 
vegada (total).  

La documentació justificativa de la totalitat del projecte d’actuació que va 
servir de base a la concessió de la subvenció, s’haurà d’aportar com a màxim 
el dia 31 d’octubre de 2013 (el mateix dia 31 d’octubre està dins el termini per 
presentar la documentació de justificació).  

6.6.- La Federació, es compromet a realitzar la gestió econòmica i 
administrativa, sent la  dipositaria i responsable de custodia de tots els 
justificants de pagament i altra documentació, degudament tramesa. Segons la 
legislació vigent, aquesta documentació estarà a disposició del requeriment del 
Consell de Mallorca.  

7. Documentació que s’haurà de presentar per la Justificació de la 
Subvenció 

Al termini de l’activitat, la Federació haurà de presentar davant la 
Direcció Insular d’Esports la següent documentació: 

1. Una MEMÒRIA JUSTIFICATIVA del compliment de les condicions imposades a la 
concessió de la subvenció, amb indicació dels partits realitzats especificant 
data, hora, equips, categoria, lloc i resultat. Es pot presentar en format pdf, en 
suport digital (CD). La resta de documentació s’haurà de presentar en paper, 
d’acord amb els models facilitats per a la Direcció Insular d’Esports.  

 

2. El president/a de la Federació aportarà un certificat on s’indiqui que l’activitat 
subvencionada s’ha realitzat i desenvolupat d’acord amb la programació 
establerta, sense que s’hagi produït cap tipus d’incidència. En el mateix 
s’acreditarà que la documentació justificativa compleix tots els requisits 
prevists a la legislació vigent i es troba a disposició del Consell de Mallorca.  

En el supòsit que s’hagi produït algun tipus d’incidència, es farà 
constar en l’esmentat certificat indicant-hi els motius pels quals l’activitat no s’ha 
pogut realitzar i desenvolupar d’acord a l’activitat inicialment prevista.  

 

3. Una memòria econòmica justificativa que haurà de contenir els punts 
següents:  

a. Declaració de la Federació sobre  els esdeveniments realitzats.  

b. Un detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat 
subvencionada amb indicació de l’import i la seva procedència. 

c. Certificat d’ingressos i despeses per part del president a la justificació 
presentada. 
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d. Quantia de la subvenció calculada sobre la base de les activitats 
quantificades a la memòria d’actuació i els mòduls previstos en aquest 
conveni. 

  8. Memòria tècnico-esportiva  

Abans de la data de 30 de novembre de 2013 (inclòs) es presentarà una 
MEMÒRIA TÈCNICO-ESPORTIVA, es pot presentar en format pdf o en suport digital 
(CD), d’acord al guió facilitat per la Direcció Insular d’Esports, on s’explicaran les 
actuacions realitzades així com el nombre de participants. 

Aquesta memòria no té l’objecte de justificar la subvenció regulada en aquest 
conveni, només té la intenció de facilitar informació a la Direcció Insular d’Esports 
per tal que pugui analitzar la realitat esportiva de l’esport escolar federat a Mallorca.  

9.- Pagament de la subvenció 

9.1.- L’import de la subvenció s’abonarà prèvia presentació dels justificants 
corresponents a la despeses generades per l’activitat en el període comprès entre el 
31/10/2012 i el 30/10/2013. 

9.2.- D’acord amb el previst en la base 25.2 de les bases d’execució del 
Pressupost General del Consell de Mallorca per a l’any 2013, amb caràcter 
excepcional, la consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública podrà concedir 
bestretes d’un màxim del 50% de l’import de les subvencions concedides, sense 
l’obligació de concedir aval, previ informe del centre gestor de la despesa acreditatiu 
de les circumstàncies que aconsellin l’adopció d’aquesta mesura, sempre i quan els 
beneficiaris de les subvencions siguin entitats sense ànim de lucre o Ajuntaments. 

9.3.- Es preveu la possibilitat de bestreure part d’aquesta subvenció abans de la 
realització de l’activitat o despesa per a la qual ha estat concedida 

10.- Obligacions de la Federació 

10.1.- La Federació, a més del que s’ha exposat fins ara, queda sotmesa a les 
següents obligacions: 

a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció d’acord amb les 
condicions establertes. 

b)  Comunicar al Consell de Mallorca les modificacions que 
s’hagin produït i que siguin causa de la concessió o del compliment de la 
subvenció. 

c) Comunicar, en el seu cas, al Consell de Mallorca, l’obtenció de 
subvencions o ajudes per la mateixa finalitat no previstes en el moment de 
sol·licitar la subvenció. 

d) Constituir les garanties que siguin exigibles, en el seu cas. 
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e) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control financer 
que pugui dur a terme tant el Consell de Mallorca, com el Tribunal de 
Comptes, o en el seu cas la Sindicatura de Comptes. 

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

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

h) D’acord amb l’establert a l’article 14.1 e) i  34.5 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el beneficiari de la 
subvenció haurà d’acreditar estar al corrent en el compliment de les seves 
obligacions tributàries, de Seguretat Social i amb el Consell de Mallorca, en 
dos moments: abans de dictar-se la proposta de resolució de concessió i en el 
moment de pagament de la subvenció. 

i) La federació obligarà a que els clubs esportius no cobrin 
entrades als esdeveniments esportius corresponents a les categories 
d’esportistes en edat escolar (entre 6 i 16 anys)    

j) Es farà constar el suport del Consell de Mallorca en les 
activitats objecte de la subvenció en els següents termes: 

1. A qualsevol acte públic de presentació, celebració, finals 
o d’altres es convidarà als representants del Consell de Mallorca. 

2. Qualsevol publicitat, informació i/o nota pública, 
s’atendrà al que especifica l’apartat g), havent, també, d’incloure en 
qualsevol document, roba esportiva, cartell, publicació i/o opuscle els 
anagrames del Consell de Mallorca i els d’aquelles entitats amb les 
quals el Consell de Mallorca hagi firmat conveni d’esponsorització i 
col·laboració en el programa “L’Esport per a l’Edat Escolar". 

El Consell de Mallorca podrà modificar l’acord de concessió de la subvenció 
en cas d’alteració de les condicions o d’obtenció d’altres ajudes concurrents que no 
figurin a la sol·licitud, quan l’activitat u objecte determinat de la subvenció es vegi 
modificat per causes imprevistes o sigui d’impossible compliment, l’òrgan competent 
del Consell de Mallorca podrà resoldre aplicar la quantitat concedida a la nova 
activitat o objecte. 

L’òrgan competent del Consell de Mallorca podrà anular total o parcialment 
aquesta subvenció, en cas d’incompliment per part de la Federació, d’alguna de les 
obligacions previstes en aquest conveni, així com exigir el reintegrament de la 
subvenció en cas d’incompliment. 
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La Federació en aquest cas vindrà obligada al reintegrament de les quantitats 
rebudes i dels interessos de demora que corresponguin, tot això prèvia la tramitació 
del corresponent procediment previst a les lleis, que en tot cas serà contradictori i 
garantit sempre el dret de l’interessat a l’audiència. 

Si el procediment de reintegrament s’hagués iniciat com a conseqüència de 
fets que poguessin ser constitutius d’infracció administrativa, aquesta es posarà en 
coneixement de l’òrgan competent per a la iniciació del corresponent procediment 
sancionador. 

11.- Durada 

El present conveni, de caràcter administratiu, tindrà vigència des de la data de 
signatura, fins dia 31 d’octubre 2013. 

12.- Resolució 

El present conveni es podrà extingir per expiració del temps convingut, i podrà 
rescindir-se per qualsevol de les parts, mitjançant denúncia d’alguna d’elles, que serà 
comunicada a l’altra amb una antelació mínima de quinze dies, o per alguna de les 
següents causes: 

1. El mutu acord de les parts, que s’haurà de formalitzar per escrit. 

2. L’incompliment greu i/o manifest de les obligacions d’una de les parts 
signants del conveni. 

3. La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de poder dur a terme l’objecte 
del conveni. 

13.- Acord de Funcionament del programa l’Esport per a l’Edat Escolar a 
Mallorca.  

La signatura del present conveni compromet a les parts sotasignants a 
respectar l’Acord de Funcionament del programa l’Esport per a l’Edat Escolar 
a Mallorca signat pel president de la Federació Balear de Piragüisme i el 
Director Insular d’Esports.  

14.- Ús d’instal·lacions esportives.  

La Direcció Insular d’Esports es compromet a facilitar a la Federació l’ús de 
les instal·lacions esportives de Sant Ferran previ acord entre ambdues parts. 
 

Les instal·lacions esportives on es duen a terme les activitats del Programa 
l’Esport per a l’Edat Escolar han d’estar homologades, si escau, per la federació, 
igualment han de tenir les autoritzacions que siguin necessàries per dur a terme 
l’activitat per part de l’organisme competent. 
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L’accés a les instal·lacions esportives on es duen a terme partits, competicions 
o activitats del Programa l’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca és lliure i de 
caràcter gratuït. 

En cas d’incompliment la federació esportiva corresponent haurà d’informar 
per escrit d’ofici o a instància de la Direcció Insular d’Esports del Consell de 
Mallorca, sobre els fets esdevinguts. 

 
L’incompliment d’aquests requisits per parts dels clubs o de les entitats 

esportives pot ésser motiu de denegació de qualsevol de les línies d’ajudes i de 
subvencions d’aquesta institució. 

 

15.- Competència jurisdiccional 

Les parts renuncien al seu propi fur i se sotmeten expressament als jutges i 
tribunals de Palma de Mallorca. 

 

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

 
PUNT 22. PROPOSTA D’ACORD DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ A LA 
FEDERACIÓ BALEAR DE NATACIÓ PER AL DEL DESENVOLUPAMENT 
DEL PROGRAMA “L’ESPORT PER A L’EDAT ESCOLAR A MALLORCA” 
(NATACIÓ) PEL PERÍODE COMPRÈS ENTRE EL 31/10/2012 I EL 
30/10/2013 I D’APROVACIÓ DEL TEXT DEL CONVENI REGULADOR. 

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

ANTECEDENTS: 

Atesa la sol·licitud de subvenció nominativa formulada per la FEDERACIÓ 
BALEAR DE NATACIÓ, davant la Direcció Insular d’Esports.  

Atesos l’informe justificatiu de la conveniència de la concessió de la subvenció, emes 
per la cap de Secció de Foment de l’Esport, amb el vistiplau del secretari tècnic de la 
vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports. 

Atès l'informe jurídic de data 18 d’abril de 2013. 

Atès l’informe de fiscalització prèvia núm. ref. 13/13 de data 10 de maig de 2013. 

Atès el que disposen l’article 17.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions, el punt 3 de l’article 65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol i 
l’apartat i) de l’article 8 de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de Consells Insulars, 
correspon al Ple del Consell de Mallorca, la competència per a concedir aquesta 
subvenció i aprovar el seu conveni regulador.  



 43

Per tot això, propòs al Ple que adopti el següent: 

ACORD 

Primer.- APROVAR la concessió d’una subvenció per un import de 21.548 €,  a favor 
de la FEDERACIÓ BALEAR DE NATACIÓ, amb NIF- V07179146, per al 
desenvolupament del programa l’esport per a l’edat escolar a Mallorca (natació), 
durant el període comprés entre el 31/10/2012 i el 30/10/2013. 

Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa per un import de 21.548 €, amb 
càrrec a la partida pressupostària  20 34101 48922 del pressupost de despeses del 
Consell de Mallorca de l’exercici 2013 (RC núm. 220130004781) a favor de la 
FEDERACIÓ BALEAR DE NATACIÓ,  amb NIF- V07179146. 

Tercer.- APROVAR EL TEXT DEL CONVENI mitjançant el qual s’instrumentarà 
l’atorgament de l’esmentada subvenció. 

Quart.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’entitat interessada i a la Intervenció 
General. 

Conveni entre el Consell de Mallorca i la FEDERACIÓ BALEAR DE NATACIÓ, als 
efectes del desenvolupament del programa “l’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca” 
(natació), pel període comprés entre el 31 d’octubre de 2012 i el 30 d’octubre de 
2013. 

 Palma,  

REUNITS 

D’una part l’Hble. Sr. Joan Rotger Seguí, vicepresident de Cultura, Patrimoni i 
Esports del Consell de Mallorca, amb NIF S0711002F i amb domicili al carrer Palau 
Reial 1, 07001 de Palma. 

I d’altra el Sr. Raúl García Rodríguez, com a President de la Federació Balear 
de Natació, (CIF V07179146) i domicili en C/ Teniente Oyaga, Son Hugo, 07004 
Palma. 

ACTUEN 

La primera, en nom i representació del Consell de Mallorca. 

La segona, en la condició de President de la FEDERACIÓ BALEAR DE 
NATACIÓ, en nom i representació d’aquesta Federació. 

Ambdues parts es reconeixen mútuament plena capacitat jurídica per a aquest 
acte. 

MANIFESTEN 

Primer.- Que el Consell de Mallorca té atribuïdes les competències en matèria 
d’esports per la Llei 6/1994, de dia 13 de desembre, d’atribució de competències dels 



 44

consells insulars en matèria de patrimoni històric, de promoció sociocultural, 
d’animació sociocultural, de dipòsit legal de llibres i d’esports. 

Segon.- Que el Consell de Mallorca dóna suport al desenvolupament del 
programa “L’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca”, nivell bàsic per a la promoció 
de la pràctica de l’exercici físic per part de la població, l’objectiu del qual és 
promoure la pràctica d’activitats físiques i esportives de nivell tècnic mig-alt amb 
caràcter predominantment competitiu, fora de l’horari lectiu, a més d’aconseguir el 
desenvolupament integral del nin/a mitjançant la realització d’aquestes activitats, 
adaptades al seu nivell i edat. 

Tercer.- Que la FEDERACIÓ BALEAR DE NATACIÓ en endavant, la 
Federació, és una entitat privada sense ànim de lucre, l’objecte de la qual és, d’acord 
amb els seus estatuts, el foment i la pràctica física i esportiva d’àmbit federatiu. 

Quart.- Que la Federació ha presentat al Consell de Mallorca una sèrie 
d’activitats esportives adreçades a nins i nines en edat escolar de caràcter no 
obligatori, i ha demanat una subvenció al Consell de Mallorca per dur a terme 
aquestes activitats. 

Cinquè.- Que el dia xxxxxx el Ple del Consell de Mallorca va acordar atorgar 
a la Federació una subvenció nominativa de 21.548 €, per al desenvolupament del 
programa “l’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca” (natació), pel període comprés 
entre el 31 d’octubre de 2012 i el 30 d’octubre de 2013. 

Per tal d’instrumentar la subvenció esmentada i d’optimitzar el 
desenvolupament de l’activitat desenvolupada en l’àmbit del programa “l’Esport per a 
l’Edat Escolar a Mallorca” (natació), pel període comprés entre el 31 d’octubre de 
2012 i el 30 d’octubre de 2013, acorden formalitzar el present CONVENI conforme a 
les següents clàusules: 

CLÀUSULES 

1. Objecte 
L’objecte d’aquest conveni és el programa “L’Esport per a l’Edat Escolar a 

Mallorca”, dins l’àmbit territorial de l’illa de Mallorca, d’acord amb el projecte d’activitats i 
el pressupost que ha presentat la Federació i que acompanya a la sol·licitud de subvenció.  

La programació d’activitats, pel període  comprès entre el 31/10/2012 i el 
30/10/2013 de la Federació del programa “L’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca”, és la 
següent:  

 

Esdeveniment 

Data inici Data final 

Jornades lliga natació iniciació masculí i femení 16/02/2013 01/06/2013 
Jornades lliga natació benjamí masculí i femení 17/11/2012 27/04/2013 
Jornades lliga natació aleví masculí i femení 03/11/2012 27/04/2013 
Jornades lliga natació infantil masculí i femení 03/11/2012 01/06/2013 
Jornades lliga natació cadet masculí i femení 03/11/2012 01/06/2013 
Jornades lliga infantil waterpolo masculí 11/11/2012 14/04/2013 
Jornades lliga infantil waterpolo mixt 16/12/2012 04/05/2013 
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Jornades lliga cadet waterpolo masculí 03/11/2012 28/04/2013 
Jornades lliga figures natació sincronitzada femení 24/11/2012 25/05/2013 
Jornades lliga nivells sincronitzada femení 03/11/2012 08/06/2013 

 

El Consell de Mallorca aportarà la quantitat de 21.548 € amb càrrec a la 
partida pressupostària 20 34101 48922 del vigent pressupost de despeses del Consell 
de Mallorca per a les activitats objecte del present conveni, realitzades per la 
Federació, durant el període comprés entre el 31/10/2012 i el 30/10/2013. 

2.- Condicions específiques per a l’exercici de l’activitat subvencionada 

2.1- La Federació accepta la unificació entre les activitats federatives i de 
l'esport per a l'edat escolar a Mallorca, en els termes següents: 

c) L'acord afecta les categories de nins i nines en edat escolar. (6 fins 16 
anys) 

d) Les activitats d'aquestes edats tindran, a tots els efectes, la consideració 
d'esport en edat escolar. 

2.2- DRETS D'INSCRIPCIÓ: Els drets d'inscripció es podran aplicar a fons perdut 
fins a un màxim de 55 euros per llicència, o 300 euros per club d’acord amb les 
previsions de la Convocatòria Anual del Programa de l’ Esport per a l’Edat Escolar a 
Mallorca.  

Els drets d'inscripció s'abonaran a la Federació o a la seva delegació insular a 
Mallorca. 

La Federació donarà compte d’aquests drets d’inscripció al Consell de 
Mallorca. 

2.3.- VALIDESA ESPORTIVA DE L'ACTIVITAT: L'activitat, que serà l'única 
convocada per a aquestes categories a l'àmbit de Mallorca, tindrà doble validesa com 
a campionat unificat (federatiu/escolar). Aquesta doble validesa es reflectirà en 
qualsevol informació i convocatòria al respecte, havent de figurar a la documentació 
les inscripcions següents: 

El Consell de Mallorca       La  Federació Balear de Natació 

  

Esport Escolar                                       Comitè Tècnic Insular de Mallorca 

2.4.- INSCRIPCIÓ AL PROGRAMA DE L’ESPORT PER A L’EDAT ESCOLAR: se 
seguiran els procediments establerts a l’apartat 14 de l’Acord de Funcionament del 
Programa de l’Esport per a l’Edat Escolar “Documentació, comprovació, tramitació i 
terminis de presentació de la informació necessària per a inscriure equips i 
esportistes a les activitats del Programa”. 

2.5.- La Federació, té l’obligació de recopilar les actes i els resultats, i 
d’establir setmanalment les classificacions, havent d’exposar públicament tota aquesta 
informació així com de presentar-la si es requereix a la secció d’Esport Federat de la 
Direcció Insular d’Esports. Així mateix s’haurà d’informar al personal tècnic de la 
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secció d’Esport Federat dels acords presos pel comitè de competició i l’assemblea 
general sempre que afectin l’acord de funcionament del programa de l’Esport per a 
l’Edat Escolar a Mallorca.  

2.6.- La Federació es compromet a respectar i complir l’acord de 
Funcionament del programa “ L’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca”, a més a més 
de totes les consideracions que el Departament d’Esports, Joventut i Igualtat del 
Consell de Mallorca faci al respecte. 

2.7.-Qualsevol acte públic de presentació, celebració, finals o d'altres estarà 
presidit pels representants del Consell de Mallorca. 

Qualsevol publicitat, informació i/o nota pública, s'atendrà al que especifica la 
clàusula anterior havent, d'incloure en qualsevol document, roba esportiva, cartell, 
publicació i/o opuscle els anagrames actualitzats del Consell de Mallorca i els 
d'aquelles entitats amb les quals el Consell de Mallorca hagi firmat conveni 
d'esponsorització i col·laboració en el programa de "L'Esport per a l'Edat Escolar a 
Mallorca". 

2.8.- El Consell de Mallorca podrà convocar, amb caràcter de promoció i com 
a jocs esportius les activitats que consideri oportunes i gaudirà de la col·laboració de 
la Federació. 

2.9.- Totes les activitats que corresponguin al programa de l’Esport per a 
l’Edat Escolar a Mallorca, es regiran pel disposat en aquest conveni i, estaran 
subjectes, a les decisions de la Federació i del Consell de Mallorca. 

 
3.- Finançament de les activitats 

3.1.- El Consell de Mallorca, dotarà a la Federació, amb la quantitat de 21.548 
€, destinats al pagament de les despeses que generi el desenvolupament de les 
activitats, que corresponen als esdeveniments que a continuació es detallen, 
corresponents al període comprès entre el 31/10/2012 i el 30/10/2013: 

Cost total Activitat pel període comprès entre el 31/10/2012 i el 30/10/2013:  
61.520 € 

Subvenció Consell de Mallorca:      21.548 € 

% subvencionat del projecte:   35,0260078% 

 

Esdeveniment 
Nº 

esdev. 
muntatge arbitratge gestió 

Cost 
Esdev. 

Total 

Jornades lliga iniciació 
natació 

2 
480,00€ 600,00€ 200,00€ 1.280,00€ 

2.560,00
€ 

Jornades lliga benjamí 
natació 

6 480,00€ 600,00€ 200,00€ 1.280,00€ 7.680,00
€ 

Jornades lliga aleví natació 6 480,00€ 600,00€ 200,00€ 1.280,00€ 7.680,00
€ 

Jornades lliga infantil 5 480,00€ 600,00€ 200,00€ 1.280,00€ 6.400,00
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natació € 

Jornades lliga cadet 
natació 

5 480,00€ 600,00€ 200,00€ 1.280,00€ 6.40,000
€ 

Jornades lliga infantil 
waterpolo masculí 

10 480,00€ 420,00€ 200,00€ 1.100,00€ 11.000,0
0€ 

Jornades lliga infantil 
waterpolo mixto 

4 480,00€ 420,00€ 200,00€ 1.100,00€ 4.400,00
€ 

Jornades lliga cadet 
waterpolo masculí 

6 480,00€ 420,00€ 200,00€ 1.100,00€ 6.600,00
€ 

Jornades lliga figures 
natació sincronitzada f. 

4 480,00€ 420,00€ 200,00€ 1.100,00€ 4.400,00
€ 

Jornades lliga nivells 
natació sincronitzada f. 

4 480,00€ 420,00€ 200,00€ 1.100,00€ 4.400,00
€ 

TOTAL DESPESES 
61.520,0

0€ 

 

3.2.- El Consell de Mallorca aportarà la quantitat de 21.548 € amb càrrec a la 
partida pressupostària 20 34101 48922 (document RC provisional 920130003134 del 
pressupost de despeses del Consell de Mallorca per a l’any 2013. 

 

3.3.- La unitat mòdul comptable serà l’ESDEVENIMENT.  

A aquesta unitat mòdul, s’imputarà la part proporcional de les despeses 
generades amb motiu del desenvolupament de l’activitat, com són els conceptes de: 

� Muntatge, corresponen als costs de personal encarregat del 
muntatge i desmuntatge de les instal·lacions. 

� Arbitratge, correspon al personal d’arbitratge necessari per dur 
a terme els esdeveniments (jutges, jutges cronos, puntuadors...) 

� Organització i gestió, correspon al personal administratiu que 
du a terme la gestió de l’esport escolar, a més de les despeses 
de material d’impremta i papereria necessaris que aquesta 
gestió. 

 

3.4.- Tot el personal col·laborador tècnic i professional, relacionat amb les 
activitats esmentades, serà a càrrec de la Federació, que assumirà totes les obligacions 
socials, laborals i tributàries que derivin d'aquestes prestacions i que, en cap cas, 
suposarà una relació laboral o professional amb el Consell de Mallorca. 

Així mateix, la Federació serà responsable davant terceres persones de les 
activitats relacionades en aquest conveni. 

3.5.- A requeriment del Consell de Mallorca, en el termini de 24 hores, la 
Federació facilitarà la documentació que acrediti l'estructura i cobertura de la plantilla 
de personal, en general o per centres de treball. En tot cas, el Consell de Mallorca 
podrà sol·licitar que s'adjunti fotocòpia de l'imprès corresponent a l'últim ingrés 
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reglamentari a la seguretat social i/o, quan escaigui, el document acreditatiu del 
pagament de l'última quota meritada en el règim de l'assegurança autònoma. 
Igualment i en les mateixes condicions facilitarà la documentació que acrediti haver 
efectuat les corresponents retencions i pagaments relatius a l'impost sobre la renda de 
les persones físiques dels treballadors que l'empresa hagi assignat a la prestació del 
servei. 

4.- Subcontractació 

4.1. - La federació pot subcontractar la totalitat de la realització del projecte 
esportiu d’acord amb el previst als articles 29 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions i l’article 68.1 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel 
qual s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre i el previst a aquest 
punt 4: 

4.2.-Quan l’activitat concertada amb terceres persones excedeixi del 20 % de 
l’import de la subvenció i aquest import sigui superior a 60.000,00 €, la 
subcontractació estarà sotmesa al compliment dels requisits següents: 

f) Que el contracte es faci per escrit. 

g) Que l’entitat concedent de la subvenció l’autoritzi prèviament, en la forma 
que determinin les bases reguladores (art. 29.3 de la Llei 38/2003). En 
aquest sentit s’autoritza a la federació beneficiària a dur a terme la 
subcontractació, en el cas que s’ultrapassin els límits esmentats, si acredita 
el compliment dels requisits següents: 

h) Un informe justificatiu del motiu de la subcontractació. 

i) El document en què s’ha formalitzat el servei subcontractat. 

j) Una declaració responsable conforme l’entitat no està sotmesa a cap dels 
supòsits de vinculació amb la persona o entitat subcontractada prevists a 
l’article 68.2 del Reial decret 887/2006. 

4.3. - D’acord amb ‘article 29.7 de la Llei 38/2003, la federació no pot 
concertar l’execució total o parcial de les activitats subvencionades amb: 

f) Persones o entitats sotmeses a alguna de les prohibicions previstes a l’art. 
13 de la Llei 38/2003. 

g) Persones o entitats que hagin percebut altres subvencions per a la 
realització de l’activitat objecte de contractació. 

h) Intermediaris o assessors els honoraris dels quals es defineixen com un 
percentatge de cost total de l’operació, llevat que el pagament estigui 
justificat amb referència al valor de mercat del treball efectuat o dels 
serveis prestats. 

i) Persones o entitats vinculades amb la federació, llevat que la contractació 
s’efectuï d’acord amb les condicions normals de mercat i s’obtingui 
l’autorització prèvia de l’òrgan concedent de la subvenció en els termes 
que estableixin les bases (S’ha de tenir en compte, en aquest cas, l’article 
68.2 del Reial decret 887/2006 que defineix les circumstàncies en què es 
considera que hi ha vincle amb l’entitat beneficiària). 
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j) Persones o entitats sol·licitants d’ajuda o subvenció en la mateixa 
convocatòria i programa que no hagin obtingut subvenció perquè no 
compleixin els requisits o no assoleixin la valoració suficient. 

4.4.- S’autoritza el supòsit de subcontractació a favor de persones o 
entitats vinculades a l’entitat beneficiària recollit en l’apartat 4.3.d), sempre que 
es faci d’acord amb els termes següents: 

e) Quan l’activitat concertada amb la persona o entitat vinculada excedeix el 
20% de l’import de la subvenció i aquest és superior a 60.000 €, la 
subcontractació s’ha d’estipular per escrit mitjançant contracte. 

f) La subcontractació ha d’obeir a criteris d’eficàcia i eficiència en l’execució 
del projecte subvencionat. La federació ha de reflectir aquest criteris en la 
memòria presentada en justificar l’ajut. 

g) La federació ha d’indicar la vinculació amb la persona o entitat 
subcontractada en el contracte que signi amb aquesta o en la memòria 
justificativa de la subvenció. 

h) La subcontractació s’ha de dur a terme en condicions normals de mercat i, 
en aquest sentit, la federació ha d’haver demanat 3 pressuposts sobre 
l’activitat que vol subcontractar, per la qual cosa ha de presentar la factura 
definitiva de la subcontractació efectuada, a més dels 2 pressuposts 
rebutjats. 

5.- Despeses subvencionables 

5.1.- Es consideren despeses subvencionables, als efectes del present conveni, 
aquelles que de manera indubtable responguin a la naturalesa de l’activitat 
subvencionada, i s’efectuïn durant el període comprés entre el dia 31 d’octubre de 
2012 i el 30 d’octubre de 2013. 

En cap cas el cost d’adquisició de les despeses subvencionables pot ser 
superior al valor de mercat. 

5.2.- Es considera despesa subvencionable aquella que respongui a la 
naturalesa del projecte esportiu subvencionat, sense la necessitat que s’hagin abonat o 
no encara les factures o altres documents que les acreditin. 

5.3.- Quan l’import de la despesa subvencionable superi la quantia de 
30.000,00€ en el cas de cost per execució d’obra, o de 12.000,00€ sense IVA, en el 
cas de subministrament de béns d’equip o prestació de serveis per empreses de 
consultoria o assistència tècnica, la Federació ha de sol·licitar com a mínim tres 
ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contracció del compromís per 
a la prestació del servei o el lliurament del bé, llevat que per les característiques 
especials de les despeses subvencionables no hi hagi en el mercat un nombre suficient 
d’entitats que el subministrin o el prestin, o llevat que la despesa s’hagi efectuat abans 
de la sol·licitud de la subvenció. L’elecció entre les ofertes presentades, que s’han 
d’aportar en la justificació o, si s’escau, en la sol·licitud de la subvenció, s’ha de fer 
d’acord amb criteris d’eficiència i economia, i s’han de justificar expressament en una 
memòria l’elecció quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa. 
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5.4.- Les despeses financeres, les despeses d’assessoria jurídica o financera, 
les despeses notarials i registrals, i les despeses pericials per a la realització del 
projecte subvencionat i les d’administració específiques són subvencionables si estan 
directament relacionades amb l’activitat subvencionada i són indispensables per a 
l’adequada preparació o execució d’aquesta. 

5.5.- En cap cas no són despeses subvencionables: 

a) Els interessos deutors dels comptes bancaris. 

b) Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals. 

c) Les despeses de procediments judicials. 

d) Despeses d’adquisició de béns inventariables. 

Els tributs són despesa subvencionable quan el beneficiari de la subvenció els 
abona de manera efectiva. 

En cap cas no es consideren despeses subvencionables els impostos indirectes 
quan siguin susceptibles de recuperació o compensació, ni els impostos personals 
sobre la renda. 

6.- Justificació de la subvenció 

6.1. – La justificació de la subvenció es realitzarà a través de mòduls. La unitat 
mòdul comptable serà l’ESDEVENIMENT.  

A aquesta unitat mòdul, s’imputarà la part proporcional de les despeses 
generades amb motiu del desenvolupament de l’activitat, com són els 
conceptes de:  

- Muntatge 
- Arbitratge 
- Organització i gestió 
 

             6.2 - La realització d’activitats es justificarà mitjançant una certificació 
federativa dels esdeveniments realitzats en la qual es detallaran els esdeveniments, 
data, horari, lloc / instal·lació i nombre de participants. 

6.3 - Quan les activitats hagin estat finançades, a més de la subvenció, amb 
fons propis o altres subvencions o recursos, s’haurà d’acreditar en la 
justificació l’import, la procedència  i l’aplicació d’aquest fons a les activitats 
subvencionades. 

6.4 - L’import esmentat al punt 3.1 d’aquest conveni, s’abonarà a la Federació 
amb la presentació prèvia dels justificants d'haver realitzat l’activitat subvencionada. 

Si la despesa justificada és inferior a l’import del pressupost presentat es reduirà 
proporcionalment la subvenció concedida. 
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6.5- La federació haurà de realitzar la justificació de despeses d’una sola 
vegada (total).  

La documentació justificativa de la totalitat del projecte d’actuació que va 
servir de base a la concessió de la subvenció, s’haurà d’aportar com a màxim 
el dia 31 d’octubre de 2013 (el mateix dia 31 d’octubre està dins el termini per 
presentar la documentació de justificació).  

6.6.- La Federació, es compromet a realitzar la gestió econòmica i 
administrativa, sent la  dipositaria i responsable de custodia de tots els 
justificants de pagament i altra documentació, degudament tramesa. Segons la 
legislació vigent, aquesta documentació estarà a disposició del requeriment del 
Consell de Mallorca.  

7. Documentació que s’haurà de presentar per la Justificació de la 
Subvenció 

Al termini de l’activitat, la Federació haurà de presentar davant la Direcció 
Insular d’Esports la següent documentació: 

4. Una MEMÒRIA JUSTIFICATIVA del compliment de les condicions imposades a la 
concessió de la subvenció, amb indicació dels partits realitzats especificant data, hora, 
equips, categoria, lloc i resultat. Es pot presentar en format pdf, en suport digital 
(CD). La resta de documentació s’haurà de presentar en paper, d’acord amb els 
models facilitats per a la Direcció Insular d’Esports.  

 

5. El president/a de la Federació aportarà un certificat on s’indiqui que l’activitat 
subvencionada s’ha realitzat i desenvolupat d’acord amb la programació establerta, 
sense que s’hagi produït cap tipus d’incidència. En el mateix s’acreditarà que la 
documentació justificativa compleix tots els requisits prevists a la legislació vigent i 
es troba a disposició del Consell de Mallorca.  

En el supòsit que s’hagi produït algun tipus d’incidència, es farà constar 
en l’esmentat certificat indicant-hi els motius pels quals l’activitat no s’ha pogut realitzar i 
desenvolupar d’acord a l’activitat inicialment prevista.  

 

6. Una memòria econòmica justificativa que haurà de contenir els punts següents:  

a. Declaració de la Federació sobre  els esdeveniments realitzats.  

b. Un detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat 
subvencionada amb indicació de l’import i la seva procedència. 

c. Certificat d’ingressos i despeses per part del president a la justificació 
presentada. 

d. Quantia de la subvenció calculada sobre la base de les activitats 
quantificades a la memòria d’actuació i els mòduls previstos en aquest 
conveni. 

  8. Memòria tècnico-esportiva  

Abans de la data de 30 de novembre de 2013 (inclòs) es presentarà una 
MEMÒRIA TÈCNICO-ESPORTIVA, es pot presentar en format pdf o en suport digital 
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(CD), d’acord al guió facilitat per la Direcció Insular d’Esports, on s’explicaran les 
actuacions realitzades així com el nombre de participants. 

Aquesta memòria no té l’objecte de justificar la subvenció regulada en aquest 
conveni, només té la intenció de facilitar informació a la Direcció Insular 
d’Esports per tal que pugui analitzar la realitat esportiva de l’esport escolar 
federat a Mallorca.  

9.- Pagament de la subvenció 

9.1.- L’import de la subvenció s’abonarà prèvia presentació dels justificants 
corresponents a la despeses generades per l’activitat en el període comprès entre el 
31/10/2012 i el 30/10/2013. 

9.2.- D’acord amb el previst en la base 25.2 de les bases d’execució del 
Pressupost General del Consell de Mallorca per a l’any 2013, amb caràcter 
excepcional, la consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública podrà concedir 
bestretes d’un màxim del 50% de l’import de les subvencions concedides, sense 
l’obligació de concedir aval, previ informe del centre gestor de la despesa acreditatiu 
de les circumstàncies que aconsellin l’adopció d’aquesta mesura, sempre i quan els 
beneficiaris de les subvencions siguin entitats sense ànim de lucre o Ajuntaments. 

9.3.- Es preveu la possibilitat de bestreure part d’aquesta subvenció abans de la 
realització de l’activitat o despesa per a la qual ha estat concedida 

 

10.- Obligacions de la Federació 

10.1.- La Federació, a més del que s’ha exposat fins ara, queda sotmesa a les 
següents obligacions: 

k) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció d’acord amb les 
condicions establertes. 

l)  Comunicar al Consell de Mallorca les modificacions que 
s’hagin produït i que siguin causa de la concessió o del compliment de la 
subvenció. 

m) Comunicar, en el seu cas, al Consell de Mallorca, l’obtenció de 
subvencions o ajudes per la mateixa finalitat no previstes en el moment de 
sol·licitar la subvenció. 

n) Constituir les garanties que siguin exigibles, en el seu cas. 

o) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control financer 
que pugui dur a terme tant el Consell de Mallorca, com el Tribunal de 
Comptes, o en el seu cas la Sindicatura de Comptes. 
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p) El Consell podrà, en qualsevol moment, auditar tant 
econòmicament com  tècnicament, el programa objecte de la subvenció. 

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

r) D’acord amb l’establert a l’article 14.1 e) i  34.5 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el beneficiari de la 
subvenció haurà d’acreditar estar al corrent en el compliment de les seves 
obligacions tributàries, de Seguretat Social i amb el Consell de Mallorca, en 
dos moments: abans de dictar-se la proposta de resolució de concessió i en el 
moment de pagament de la subvenció. 

s) La federació obligarà a que els clubs esportius no cobrin 
entrades als esdeveniments esportius corresponents a les categories 
d’esportistes en edat escolar (entre 6 i 16 anys)    

t) Es farà constar el suport del Consell de Mallorca en les 
activitats objecte de la subvenció en els següents termes: 

1. A qualsevol acte públic de presentació, celebració, finals 
o d’altres es convidarà als representants del Consell de Mallorca. 

2. Qualsevol publicitat, informació i/o nota pública, 
s’atendrà al que especifica l’apartat g), havent, també, d’incloure en 
qualsevol document, roba esportiva, cartell, publicació i/o opuscle els 
anagrames del Consell de Mallorca i els d’aquelles entitats amb les 
quals el Consell de Mallorca hagi firmat conveni d’esponsorització i 
col·laboració en el programa “L’Esport per a l’Edat Escolar". 

El Consell de Mallorca podrà modificar l’acord de concessió de la subvenció 
en cas d’alteració de les condicions o d’obtenció d’altres ajudes concurrents que no 
figurin a la sol·licitud, quan l’activitat u objecte determinat de la subvenció es vegi 
modificat per causes imprevistes o sigui d’impossible compliment, l’òrgan competent 
del Consell de Mallorca podrà resoldre aplicar la quantitat concedida a la nova 
activitat o objecte. 

L’òrgan competent del Consell de Mallorca podrà anular total o parcialment 
aquesta subvenció, en cas d’incompliment per part de la Federació, d’alguna de les 
obligacions previstes en aquest conveni, així com exigir el reintegrament de la 
subvenció en cas d’incompliment. 

La Federació en aquest cas vindrà obligada al reintegrament de les quantitats 
rebudes i dels interessos de demora que corresponguin, tot això prèvia la tramitació 
del corresponent procediment previst a les lleis, que en tot cas serà contradictori i 
garantit sempre el dret de l’interessat a l’audiència. 
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Si el procediment de reintegrament s’hagués iniciat com a conseqüència de 
fets que poguessin ser constitutius d’infracció administrativa, aquesta es posarà en 
coneixement de l’òrgan competent per a la iniciació del corresponent procediment 
sancionador. 

11.- Durada 

El present conveni, de caràcter administratiu, tindrà vigència des de la data de 
signatura, fins dia 31 d’octubre 2013. 

12.- Resolució 

El present conveni es podrà extingir per expiració del temps convingut, i podrà 
rescindir-se per qualsevol de les parts, mitjançant denúncia d’alguna d’elles, que serà 
comunicada a l’altra amb una antelació mínima de quinze dies, o per alguna de les 
següents causes: 

4. El mutu acord de les parts, que s’haurà de formalitzar per escrit. 

5. L’incompliment greu i/o manifest de les obligacions d’una de les parts 
signants del conveni. 

6. La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de poder dur a terme l’objecte 
del conveni. 

13.- Acord de Funcionament del programa l’Esport per a l’Edat Escolar a 
Mallorca.  

La signatura del present conveni compromet a les parts sotasignants a 
respectar l’Acord de Funcionament del programa l’Esport per a l’Edat Escolar 
a Mallorca signat pel president de la Federació Balear de Natació i el Director 
Insular d’Esports.  

14.- Ús d’instal·lacions esportives.  

La Direcció Insular d’Esports es compromet a facilitar a la Federació l’ús de 
les instal·lacions esportives de Sant Ferran previ acord entre ambdues parts. 
 

Les instal·lacions esportives on es duen a terme les activitats del Programa 
l’Esport per a l’Edat Escolar han d’estar homologades, si escau, per la federació, 
igualment han de tenir les autoritzacions que siguin necessàries per dur a terme 
l’activitat per part de l’organisme competent. 

 
L’accés a les instal·lacions esportives on es duen a terme partits, competicions 

o activitats del Programa l’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca és lliure i de 
caràcter gratuït. 

En cas d’incompliment la federació esportiva corresponent haurà d’informar 
per escrit d’ofici o a instància de la Direcció Insular d’Esports del Consell de 
Mallorca, sobre els fets esdevinguts. 
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L’incompliment d’aquests requisits per parts dels clubs o de les entitats 
esportives pot ésser motiu de denegació de qualsevol de les línies d’ajudes i de 
subvencions d’aquesta institució. 

15.- Competència jurisdiccional 

Les parts renuncien al seu propi fur i se sotmeten expressament als jutges i 
tribunals de Palma de Mallorca. 

I, en prova de conformitat, signen totes i cadascuna de les pàgines d’aquest 
document, en quatre originals i a un sol efecte, en la ciutat i en la data indicats a dalt. 

 

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

 

 
PUNT 23. PROPOSTA D’ACORD DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ A LA 
FEDERACIÓ BALEAR DE VOLEIBOL PER AL DEL 
DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA “L’ESPORT PER A L’EDAT 
ESCOLAR A MALLORCA” (VOLEIBOL) PEL PERÍODE COMPRÈS 
ENTRE EL 31/10/2012 I EL 30/10/2013 I D’APROVACIÓ DEL TEXT DEL 
CONVENI REGULADOR. 
 

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

 
ANTECEDENTS: 

Atesa la sol·licitud de subvenció nominativa formulada per la FEDERACIÓ DE 
VOLEIBOL DE LES ILLES BALEARS, davant la Direcció Insular d’Esports.  

Atesos l’informe justificatiu de la conveniència de la concessió de la subvenció, emes 
per la cap de Secció de Foment de l’Esport, amb el vistiplau del secretari tècnic de la 
vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports. 

Atès l'informe jurídic de data 19 d’abril de 2013. 

Atès l’informe de fiscalització prèvia núm. ref. 17/13 de data 10 de maig de 2013. 

Atès el que disposen l’article 17.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions, el punt 3 de l’article 65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol i 
l’apartat i) de l’article 8 de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de Consells Insulars, 
correspon al Ple del Consell de Mallorca, la competència per a concedir aquesta 
subvenció i aprovar el seu conveni regulador.  

Per tot això, propòs al Ple que adopti el següent: 
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ACORD 

Primer.- APROVAR la concessió d’una subvenció per un import de 19.634,41 €,  a 
favor de la FEDERACIÓ DE VOLEIBOL DE LES ILLES BALEARS amb NIF- 
G07194293, per al desenvolupament del programa l’esport per a l’edat escolar a 
Mallorca (voleibol), durant el període comprés entre el 31/10/2012 i el 30/10/2013. 
 
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa per un import de 19.634,41 €, amb 
càrrec a la partida pressupostària  20 34101 48933 del pressupost de despeses del 
Consell de Mallorca de l’exercici 2013 (RC núm. 220130004840) a favor de la 
FEDERACIÓ DE VOLEIBOL DE LES ILLES BALEARS,  amb NIF- G07194293. 

Tercer.- APROVAR EL TEXT DEL CONVENI mitjançant el qual s’instrumentarà 
l’atorgament de l’esmentada subvenció. 

Quart.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’entitat interessada i a la Intervenció 
General. 

Conveni entre el Consell de Mallorca i la FEDERACIÓ DE VOLEIBOL DE LES 
ILLES BALEARS, per al desenvolupament del programa “l’Esport per a l’Edat 
Escolar a Mallorca” (voleibol), pel període comprés entre el 31 d’octubre de 2012 i el 
30 d’octubre de 2013. 
 

 Palma,  

REUNITS 

D’una part l’Hble. Sr. Joan Rotger Seguí, vicepresident de Cultura, Patrimoni i 
Esports del Consell de Mallorca, amb NIF S0711002F i amb domicili al carrer Palau 
Reial 1, 07001 de Palma. 

I d’altra el Sr. Andreu Mesquida Riera, com a President de la FEDERACIÓ 
DE VOLEIBOL DE LES ILLES BALEARS, amb NIF G07194293 i, amb domicili 
a C/ Pere Dalcantara 13, 07006 de Palma. 

ACTUEN 

El primer, en nom i representació del Consell de Mallorca. 

El segon, en la condició de President de la FEDERACIÓ DE VOLEIBOL 
DE LES ILLES BALEARS, en nom i representació d’aquesta Federació. 

Ambdues parts es reconeixen mútuament plena capacitat jurídica per a aquest 
acte. 

MANIFESTEN 

Primer.- Que el Consell de Mallorca té atribuïdes les competències en matèria 
d’esports per la Llei 6/1994, de dia 13 de desembre, d’atribució de competències dels 
consells insulars en matèria de patrimoni històric, de promoció sociocultural, 
d’animació sociocultural, de dipòsit legal de llibres i d’esports. 
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Segon.- Que el Consell de Mallorca dóna suport al desenvolupament del 
programa “L’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca”, nivell bàsic per a la promoció 
de la pràctica de l’exercici físic per part de la població, l’objectiu del qual és 
promoure la pràctica d’activitats físiques i esportives de nivell tècnic mig-alt amb 
caràcter predominantment competitiu, fora de l’horari lectiu, a més d’aconseguir el 
desenvolupament integral del nin/a mitjançant la realització d’aquestes activitats, 
adaptades al seu nivell i edat. 

Tercer.- Que la FEDERACIÓ DE VOLEIBOL DE LES ILLES 
BALEARS, en endavant, la Federació, és una entitat privada sense ànim de lucre, 
l’objecte de la qual és, d’acord amb els seus estatuts, el foment i la pràctica física i 
esportiva d’àmbit federatiu. 

Quart.- Que la Federació ha presentat al Consell de Mallorca una sèrie 
d’activitats esportives adreçades a nins i nines en edat escolar de caràcter no 
obligatori, i ha demanat una subvenció al Consell de Mallorca per dur a terme 
aquestes activitats. 

Cinquè.- Que el dia xxxxxx el Ple del Consell de Mallorca va acordar atorgar 
a la Federació una subvenció nominativa de 19.634,41 €, per al desenvolupament del 
programa “l’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca” (voleibol), pel període comprés 
entre el 31 d’octubre de 2012 i el 30 d’octubre de 2013. 

Per tal d’instrumentar la subvenció esmentada i d’optimitzar el 
desenvolupament de l’activitat desenvolupada en l’àmbit del programa “l’Esport per a 
l’Edat Escolar a Mallorca” (voleibol), pel període comprés entre el 31 d’octubre de 
2012 i el 30 d’octubre de 2013, acorden formalitzar el present CONVENI conforme a 
les següents clàusules: 

CLÀUSULES 

1. Objecte 

L’objecte d’aquest conveni és desenvolupar el programa “L’Esport per a 
l’Edat Escolar a Mallorca”, dins l’àmbit territorial de l’illa de Mallorca, d’acord amb el 
projecte d’activitats i el pressupost que ha presentat la Federació i que acompanya a la 
sol·licitud de subvenció.  

La programació d’activitats (partits), pel període  comprès entre el 
31/10/2012 i el 30/10/2013 de la Federació del programa “L’Esport per a l’Edat Escolar a 
Mallorca”, és la següent:  

 
Categoria Modalitat 

úm. de partits 
D

ata d’inici ata termini 
CAMPIONAT DE MALLORCA DE VOLEI PISTA 
CADET masculí 

0 
03

/11/2012 0/05/2013 
CADET femení 

62 
03

/11/2012 0/05/2013 
INFANTIL masculí 

0 
02

/11/2012 0/05/2013 
INFANTIL femení 

70 
02

/11/2012 0/05/2013 
CAMPIONAT DE MALLORCA DE VOLEI PLATJA 
CADET masculí 

6 
01

/06/2013 7/07/2013 
CADET femení 01
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4 /06/2013 7/07/2013 
INFANTIL masculí 

6 
01

/06/2013 7/07/2013 
INFANTIL femení 

4 
01

/06/2013 7/07/2013 

 

El Consell de Mallorca aportarà la quantitat de 19.634,41 € amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 20 34101 48933 del vigent pressupost de despeses del 
Consell de Mallorca per a les activitats objecte del present conveni, realitzades per la 
Federació, durant el període comprés entre el 31/10/2012 i el 30/10/2013. 

2.- Condicions específiques per a l’exercici de l’activitat subvencionada 

2.1- La federació accepta la unificació entre les activitats federatives i de 
l'esport per a l'edat escolar a Mallorca, en els termes següents: 

e) L'acord afecta les categories de nins i nines en edat escolar. (6 a 16 anys) 

b) Les activitats d'aquestes edats tindran, a tots els efectes, la consideració 
d'esport en edat escolar. 

2.2- DRETS D'INSCRIPCIÓ: Els drets d'inscripció es podran aplicar a fons perdut 
fins a un màxim de 53 per llicència i, 290 per club d’acord amb les previsions de la 
Convocatòria Anual del Programa de l’ Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca.  

Els drets d'inscripció s'abonaran a la Federació o a la seva delegació insular a 
Mallorca. 

La Federació donarà compte d’aquests drets d’inscripció al Consell de 
Mallorca. 

2.3.- VALIDESA ESPORTIVA DE L'ACTIVITAT: L'activitat, que serà l'única 
convocada per a aquestes categories a l'àmbit de Mallorca, tindrà doble validesa com 
a campionat unificat (federatiu/escolar). Aquesta doble validesa es reflectirà en 
qualsevol informació i convocatòria al respecte, havent de figurar a la documentació 
les inscripcions següents: 

 

El Consell de Mallorca   

Esport Escolar     

La  Federació de Voleibol  

de les Illes Balears 

Comitè Tècnic Insular de Mallorca 

 

2.4.- INSCRIPCIÓ AL PROGRAMA DE L’ESPORT PER A L’EDAT ESCOLAR: se 
seguiran els procediments establerts a l’apartat 14 de l’Acord de Funcionament del 
Programa de l’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca “Documentació, comprovació, 
tramitació i terminis de presentació de la informació necessària per a inscriure 
equips i esportistes a les activitats del Programa”. 

2.5.- La Federació, té l’obligació de recopilar les actes i els resultats, i 
d’establir setmanalment les classificacions, havent d’exposar públicament tota aquesta 
informació així com de presentar-la si es requereix a la secció d’Esport Federat de la 
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Direcció Insular d’Esports. Així mateix s’haurà d’informar al personal tècnic de la 
secció d’Esport Federat dels acords presos pel comitè de competició i l’assemblea 
general sempre que afectin l’acord de funcionament del programa de l’Esport per a 
l’Edat Escolar a Mallorca.  

2.6.- La Federació es compromet a respectar i complir l’Acord de 
Funcionament del programa “ L’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca”, a més a més 
de totes les consideracions que la vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports del 
Consell de Mallorca faci al respecte. 

2.7.-Qualsevol acte públic de presentació, celebració, finals o d'altres estarà 
presidit pels representants del Consell de Mallorca. 

Qualsevol publicitat, informació i/o nota pública, s'atendrà al que especifica la 
clàusula anterior havent, d'incloure en qualsevol document, roba esportiva, cartell, 
publicació i/o opuscle els anagrames actualitzats del Consell de Mallorca i els 
d'aquelles entitats amb les quals el Consell de Mallorca hagi firmat conveni 
d'esponsorització i col·laboració en el programa de "L'Esport per a l'Edat Escolar a 
Mallorca ". 

2.8.- El Consell de Mallorca podrà convocar, amb caràcter de promoció i com 
a jocs esportius les activitats que consideri oportunes i gaudirà de la col·laboració de 
la Federació. 

2.9.- Totes les activitats que corresponguin al programa de l’Esport per a 
l’Edat Escolar a Mallorca, es regiran pel disposat en aquest conveni i, estaran 
subjectes, a les decisions de la Federació i del Consell de Mallorca. 

 

3.- Finançament de les activitats 

3.1.- El Consell de Mallorca, dotarà a la Federació, amb la quantitat de 
19.634,41 €, destinats al pagament de les despeses que generi el desenvolupament de 
les activitats, que corresponen als partits que a continuació es detallen, corresponents 
al període comprès entre el 31/10/2012 i el 30/10/2013: 

Cost total Activitat pel període comprès entre el 31/10/2012 i el 30/10/2013:  
40.722 € 

Subvenció Consell de Mallorca:  19.634,41 € 

% subvencionat del projecte:   48,2157311 % 

 

Activitat 
Nomb
re 

partits arbitratge gestió transport 
material Cost partit 

otal 

Cadet 
masculí pista 

60 
34,00€ 8,75€ 

19,00€ 6,00€ 67,75€ 4.065,00€ 

Cadet 
femení pista 

162 
34,00€ 8,75€ 19,00€ 6,00€ 67,75€ 

10.975,50€ 
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Infantil 
masculí pista 

60 
34,00€ 8,75€ 19,00€ 6,00€ 67,75€ 

4.065,00€ 

Infantil 
femení pista 

270 
34,00€ 8,75€ 19,00€ 6,00€ 67,75€ 

18.292,50€ 

Cadet 
masculí 
platja 

16 
20,00€ 8,75€ 

7,80€ 5,00€ 41,55€ 664,80€ 

Cadet 
femení 
platja 

24 
20,00€ 8,75€ 7,80€ 5,00€ 41,55€ 

997,20€ 

Infantil 
masculí 
platja 

16 
20,00€ 8,75€ 7,80€ 5,00€ 41,55€ 

664,80€ 

Infantil 
femení 
platja 

24 
20,00€ 8,75€ 7,80€ 5,00€ 41,55€ 

997,20€ 

TOTAL 40.722,00€ 

 

3.2.- El Consell de Mallorca aportarà la quantitat de 19.634.41 € amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 20 34101 48933 (document RC provisional 920130003151) 
del pressupost de despeses del Consell de Mallorca per a l’any 2013. 

3.3.- La unitat mòdul comptable serà el PARTIT.  

A aquesta unitat mòdul, s’imputarà la part proporcional de les despeses 
generades amb motiu del desenvolupament de l’activitat, com són els conceptes de:  

- Arbitratge 
- Gestió 
- Transport 
- Material 
 

3.4.- Tot el personal col·laborador tècnic i professional, relacionat amb les 
activitats esmentades, serà a càrrec de la Federació, que assumirà totes les 
obligacions socials, laborals i tributàries que derivin d'aquestes prestacions i 
que, en cap cas, suposarà una relació laboral o professional amb el Consell de 
Mallorca. 

Així mateix, la Federació serà responsable davant terceres persones de les 
activitats relacionades en aquest conveni. 

3.5.- A requeriment del Consell de Mallorca, en el termini de 24 hores, la 
Federació facilitarà la documentació que acrediti l'estructura i cobertura de la plantilla 
de personal, en general o per centres de treball. En tot cas, el Consell de Mallorca 
podrà sol·licitar que s'adjunti fotocòpia de l'imprès corresponent a l'últim ingrés 
reglamentari a la seguretat social i/o, quan escaigui, el document acreditatiu del 
pagament de l'última quota meritada en el règim de l'assegurança autònoma. 
Igualment i en les mateixes condicions facilitarà la documentació que acrediti haver 
efectuat les corresponents retencions i pagaments relatius a l'impost sobre la renda de 
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les persones físiques dels treballadors que l'empresa hagi assignat a la prestació del 
servei. 

4.- Subcontractació 

4.1. - La federació pot subcontractar la totalitat de la realització del projecte 
esportiu d’acord amb el previst als articles 29 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions i l’article 68.1 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel 
qual s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre i el previst a aquest 
punt 4: 

4.2.-Quan l’activitat concertada amb terceres persones excedeixi del 20 % de 
l’import de la subvenció i aquest import sigui superior a 60.000,00 €, la 
subcontractació estarà sotmesa al compliment dels requisits següents: 

k) Que el contracte es faci per escrit. 

l) Que l’entitat concedent de la subvenció l’autoritzi prèviament, en la forma 
que determinin les bases reguladores (art. 29.3 de la Llei 38/2003). En 
aquest sentit s’autoritza a la federació beneficiària a dur a terme la 
subcontractació, en el cas que s’ultrapassin els límits esmentats, si acredita 
el compliment dels requisits següents: 

m) Un informe justificatiu del motiu de la subcontractació. 

n) El document en què s’ha formalitzat el servei subcontractat. 

o) Una declaració responsable conforme l’entitat no està sotmesa a cap dels 
supòsits de vinculació amb la persona o entitat subcontractada prevists a 
l’article 68.2 del Reial decret 887/2006. 

4.3. - D’acord amb ‘article 29.7 de la Llei 38/2003, la federació no pot 
concertar l’execució total o parcial de les activitats subvencionades amb: 

k) Persones o entitats sotmeses a alguna de les prohibicions previstes a l’art. 
13 de la Llei 38/2003. 

l) Persones o entitats que hagin percebut altres subvencions per a la 
realització de l’activitat objecte de contractació. 

m) Intermediaris o assessors els honoraris dels quals es defineixen com un 
percentatge de cost total de l’operació, llevat que el pagament estigui 
justificat amb referència al valor de mercat del treball efectuat o dels 
serveis prestats. 

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

o) Persones o entitats sol·licitants d’ajuda o subvenció en la mateixa 
convocatòria i programa que no hagin obtingut subvenció perquè no 
compleixin els requisits o no assoleixin la valoració suficient. 
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4.4.- S’autoritza el supòsit de subcontractació a favor de persones o 
entitats vinculades a l’entitat beneficiària recollit en l’apartat 4.3.d), sempre que 
es faci d’acord amb els termes següents: 

i) Quan l’activitat concertada amb la persona o entitat vinculada excedeix el 
20% de l’import de la subvenció i aquest és superior a 60.000 €, la 
subcontractació s’ha d’estipular per escrit mitjançant contracte. 

j) La subcontractació ha d’obeir a criteris d’eficàcia i eficiència en l’execució 
del projecte subvencionat. La federació ha de reflectir aquest criteris en la 
memòria presentada en justificar l’ajut. 

k) La federació ha d’indicar la vinculació amb la persona o entitat 
subcontractada en el contracte que signi amb aquesta o en la memòria 
justificativa de la subvenció. 

l) La subcontractació s’ha de dur a terme en condicions normals de mercat i, 
en aquest sentit, la federació ha d’haver demanat 3 pressuposts sobre 
l’activitat que vol subcontractar, per la qual cosa ha de presentar la factura 
definitiva de la subcontractació efectuada, a més dels 2 pressuposts 
rebutjats. 

5.- Despeses subvencionables 

5.1.- Es consideren despeses subvencionables, als efectes del present conveni, 
aquelles que de manera indubtable responguin a la naturalesa de l’activitat 
subvencionada, i s’efectuïn durant el període comprés entre el dia 31 d’octubre de 
2012 i el 30 d’octubre de 2013. 

En cap cas el cost d’adquisició de les despeses subvencionables pot ser 
superior al valor de mercat. 

5.2.- Es considera despesa subvencionable aquella que es derivi del projecte 
esportiu subvencionat, sense la necessitat que s’hagin abonat o no encara les factures 
o altres documents que les acreditin. 

5.3.- Quan l’import de la despesa subvencionable superi les quanties que 
estableix       el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, mitjançant el qual 
s’aprova el text refòs de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector 
públic per al contracte menor, el beneficiari ha de sol·licitar com a mínim tres ofertes 
de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contracció del compromís per a l’obra, 
la prestació del servei o el lliurament del bé, llevat que, per les característiques 
especials, no hi hagi en el mercat un nombre suficient d’entitats que els realitzin, els 
prestin o els subministrin, o llevat que la despesa s’hagi fet amb anterioritat a la 
subvenció. 

L’elecció entre les ofertes presentades, que s’han aportat a la justificació, o, si 
escau, a la sol·licitud de subvenció, s’ha de fer de conformitat amb criteris 
d’eficiència i economia, i s’ha de justificar expressament en una memòria l’elecció 
quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa. 
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5.4.- Les despeses financeres, les despeses d’assessoria jurídica o financera, 
les despeses notarials i registrals, i les despeses pericials per a la realització del 
projecte subvencionat i les d’administració específiques són subvencionables si estan 
directament relacionades amb l’activitat subvencionada i són indispensables per a 
l’adequada preparació o execució d’aquesta. 

5.5.- En cap cas no són despeses subvencionables: 

a) Els interessos deutors dels comptes bancaris. 
b) Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals. 
c) Les despeses de procediments judicials. 
d) Despeses d’adquisició de béns inventariables.  

Els tributs són despesa subvencionable quan el beneficiari de la subvenció els 
abona de manera efectiva. 

En cap cas no es consideren despeses subvencionables els impostos indirectes 
quan siguin susceptibles de recuperació o compensació, ni els impostos personals 
sobre la renda. 

6.- Justificació de la subvenció 

6.1. – La justificació de la subvenció es realitzarà a través de mòduls. La unitat 
mòdul comptable serà el PARTIT.  

A aquesta unitat mòdul, s’imputarà la part proporcional de les despeses 
generades amb motiu del desenvolupament de l’activitat, com són els 
conceptes de:  

- Arbitratge 
- Gestió 
- Transport 
- Material 

6.2 - Quan les activitats hagin estat finançades, a més de la subvenció, amb 
fons propis o altres subvencions o recursos, s’haurà d’acreditar en la justificació 
l’import, la procedència  i l’aplicació d’aquest fons a les activitats subvencionades. 

6.3 - L’import esmentat al punt 3.1 d’aquest conveni, s’abonarà a la Federació 
amb la presentació prèvia dels justificants d'haver realitzat l’activitat subvencionada. 

Si la despesa justificada és inferior a l’import del pressupost presentat es 
reduirà proporcionalment la subvenció concedida. 

6.4- La federació haurà de realitzar la justificació de despeses d’una sola 
vegada (total).  

La documentació justificativa de la totalitat del projecte d’actuació que va 
servir de base a la concessió de la subvenció, s’haurà d’aportar com a màxim 
el dia 31 d’octubre de 2013 (el mateix dia 31 està dins el termini per a 
presentar la documentació de justificació). 
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6.5.- La Federació, es compromet a realitzar la gestió econòmica i 
administrativa, sent la  dipositaria i responsable de custodia de tots els 
justificants de pagament i altra documentació, degudament tramesa. Segons la 
legislació vigent, aquesta documentació estarà a disposició del requeriment del 
Consell de Mallorca.  

7. Documentació que s’haurà de presentar per la Justificació de la 
Subvenció 

A la finalització de l’activitat del programa previst a aquest conveni, la 
Federació haurà de presentar davant la Direcció Insular d’Esports la següent documentació: 

7. Una MEMÒRIA JUSTIFICATIVA del compliment de les condicions imposades a la 
concessió de la subvenció, amb indicació dels partits realitzats especificant data, hora, 
equips, categoria, lloc i resultat. Es pot presentar en format pdf, en suport digital 
(CD). La resta de documentació s’haurà de presentar en paper, d’acord amb els 
models facilitats per a la Direcció Insular d’Esports.  

8. El president/la presidenta de la Federació aportarà un CERTIFICAT on s’indiqui que 
l’activitat subvencionada s’ha realitzat i desenvolupat d’acord amb la programació 
establerta, sense que s’hagi produït cap tipus d’incidència. En el mateix s’acreditarà 
que la documentació justificativa compleix tots els requisits prevists a la legislació 
vigent i es troba a disposició del Consell de Mallorca. En el supòsit que s’hagi produït 
algun tipus d’incidència, es farà constar en l’esmentat certificat indicant-hi els motius 
pels quals l’activitat no s’ha pogut realitzar i desenvolupar d’acord a l’activitat 
inicialment prevista.  

9. Una MEMÒRIA ECONÒMICA justificativa que haurà de contenir els punts següents:  

a. Declaració de la Federació sobre  el número de partits realitzats.  

b. Un detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat 
subvencionada amb indicació de l’import i la seva procedència. 

c. Certificat d’ingressos i despeses per part del president a la justificació 
presentada. 

d. Quantia de la subvenció calculada sobre la base de les activitats 
quantificades a la memòria d’actuació i els mòduls previstos en aquest 
conveni. 

 8. Memòria tècnico-esportiva  

Abans del 30 de novembre de 2013 (inclòs) es presentarà una MEMÒRIA 
TÈCNICO-ESPORTIVA, es pot presentar en format pdf o en suport digital (CD), d’acord 
al guió facilitat per la Direcció Insular d’Esports, on s’explicaran les actuacions 
realitzades així com el nombre de participants. 

Aquesta memòria no té l’objecte de justificar la subvenció regulada en aquest 
conveni, només té la intenció de facilitar informació a la Direcció Insular d’Esports 
per tal que pugui analitzar la realitat esportiva de l’esport escolar federat a Mallorca.  
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9.- Pagament de la subvenció 

9.1.- L’import de la subvenció s’abonarà prèvia presentació dels justificants 
corresponents a la despeses generades per l’activitat en el període comprès entre el 
31/10/2012 i el 30/10/2013. 

9.2.- D’acord amb el previst en la base 25.2 de les bases d’execució del 
Pressupost General del Consell de Mallorca per a l’any 2013, amb caràcter 
excepcional, la consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública podrà concedir 
bestretes d’un màxim del 50% de l’import de les subvencions concedides, sense 
l’obligació de concedir aval, previ informe del centre gestor de la despesa acreditatiu 
de les circumstàncies que aconsellin l’adopció d’aquesta mesura, sempre i quan els 
beneficiaris de les subvencions siguin entitats sense ànim de lucre o Ajuntaments. 

9.3.- Es preveu la possibilitat de bestreure part d’aquesta subvenció abans de la 
realització de l’activitat o despesa per a la qual ha estat concedida 

10.- Obligacions de la Federació 

10.1.- La Federació, a més del que s’ha exposat fins ara, queda sotmesa a les 
següents obligacions: 

u) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció d’acord amb les condicions 
establertes. 

v) Comunicar al Consell de Mallorca les modificacions que s’hagin produït i que 
siguin causa de la concessió o del compliment de la subvenció. 

w) Comunicar, en el seu cas, al Consell de Mallorca, l’obtenció de subvencions o 
ajudes per la mateixa finalitat no previstes en el moment de sol·licitar la 
subvenció. 

x) Constituir les garanties que siguin exigibles, en el seu cas. 

y) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control financer que pugui dur a 
terme tant el Consell de Mallorca, com el Tribunal de Comptes, o en el seu cas 
la Sindicatura de Comptes. 

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

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

bb) D’acord amb l’establert a l’article 14.1 e) i  34.5 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions, el beneficiari de la subvenció haurà 
d’acreditar estar al corrent en el compliment de les seves obligacions 
tributàries, de Seguretat Social i amb el Consell de Mallorca, en dos moments: 
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abans de dictar-se la proposta de resolució de concessió i en el moment de 
pagament de la subvenció. 

cc) La federació obligarà a que els clubs esportius no cobrin entrades als partits 
corresponents a les categories d’esportistes en edat escolar (entre 6 i 16 anys)    

dd) Es farà constar el suport del Consell de Mallorca en les activitats objecte de la 
subvenció en els següents termes: 

1. A qualsevol acte públic de presentació, celebració, finals 
o d’altres es convidarà als representants del Consell de Mallorca. 

2. Qualsevol publicitat, informació i/o nota pública, 
s’atendrà al que especifica l’apartat g), havent, també, d’incloure en 
qualsevol document, roba esportiva, cartell, publicació i/o opuscle els 
anagrames del Consell de Mallorca i els d’aquelles entitats amb les 
quals el Consell de Mallorca hagi firmat conveni d’esponsorització i 
col·laboració en el programa “L’Esport per a l’Edat Escolar a 
Mallorca". 

El Consell de Mallorca podrà modificar l’acord de concessió de la subvenció 
en cas d’alteració de les condicions o d’obtenció d’altres ajudes concurrents que no 
figurin a la sol·licitud, quan l’activitat u objecte determinat de la subvenció es vegi 
modificat per causes imprevistes o sigui d’impossible compliment, l’òrgan competent 
del Consell de Mallorca podrà resoldre aplicar la quantitat concedida a la nova 
activitat o objecte. 

L’òrgan competent del Consell de Mallorca podrà anular total o parcialment 
aquesta subvenció, en cas d’incompliment per part de la Federació, d’alguna de les 
obligacions previstes en aquest conveni, així com exigir el reintegrament de la 
subvenció en cas d’incompliment. 

La Federació en aquest cas vindrà obligada al reintegrament de les quantitats 
rebudes i dels interessos de demora que corresponguin, tot això prèvia la tramitació 
del corresponent procediment previst a les lleis, que en tot cas serà contradictori i 
garantit sempre el dret de l’interessat a l’audiència. 

Si el procediment de reintegrament s’hagués iniciat com a conseqüència de 
fets que poguessin ser constitutius d’infracció administrativa, aquesta es posarà en 
coneixement de l’òrgan competent per a la iniciació del corresponent procediment 
sancionador. 

11.- Durada 

El present conveni, de caràcter administratiu, tindrà vigència des de la data de 
signatura, fins dia 31 d’octubre 2013. 
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12.- Resolució 

El present conveni es podrà extingir per expiració del temps convingut, i podrà 
rescindir-se per qualsevol de les parts, mitjançant denúncia d’alguna d’elles, que serà 
comunicada a l’altra amb una antelació mínima de quinze dies, o per alguna de les 
següents causes: 

1. El mutu acord de les parts, que s’haurà de formalitzar per escrit. 

2. L’incompliment greu i/o manifest de les obligacions d’una de les parts signants 
del conveni. 

3. La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de poder dur a terme l’objecte del 
conveni. 

13.- Acord de funcionament del programa l’Esport per a l’Edat Escolar 

La signatura del present conveni compromet a les parts sotasignants a respectar 
l’acord de funcionament del programa l’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca signat 
pel president de la Federació i el Director Insular d’Esports. 

14.- Ús d’instal·lacions esportives.  

La Direcció Insular d’Esports es compromet a facilitar a la Federació l’ús de 
les instal·lacions esportives de Sant Ferran previ acord entre ambdues parts. 

 
Les instal·lacions esportives on es duen a terme les activitats del Programa 

l’Esport per a l’Edat Escolar han d’estar homologades, si escau, per la federació, 
igualment han de tenir les autoritzacions que siguin necessàries per dur a terme 
l’activitat per part de l’organisme competent. 

 
L’accés a les instal·lacions esportives on es duen a terme partits, competicions 

o activitats del Programa l’Esport per a l’Edat Escolar és lliure i de caràcter gratuït. 
En cas d’incompliment la federació esportiva corresponent haurà d’informar 

per escrit d’ofici o a instància de la Direcció Insular d’Esports del Consell de 
Mallorca, sobre els fets esdevinguts. 

 
L’incompliment d’aquests requisits per parts dels clubs o de les entitats 

esportives pot ésser motiu de denegació de qualsevol de les línies d’ajudes i de 
subvencions d’aquesta institució. 

15.- Competència jurisdiccional 

Les parts renuncien al seu propi fur i se sotmeten expressament als jutges i 
tribunals de Palma de Mallorca. 

I, en prova de conformitat, signen totes i cadascuna de les pàgines d’aquest 
document, en quatre originals i a un sol efecte, en la ciutat i en la data indicats a dalt. 
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Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per vint-i-vuit vots a favor (PP i PSOE), cap 
vot en contra i quatre abstencions (MÉS per Mallorca). 

 
PUNT 24. PROPOSTA D’ACORD DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ A LA 
FEDERACIÓ BALEAR DE TENNIS TAULA PER AL DEL 
DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA “L’ESPORT PER A L’EDAT 
ESCOLAR A MALLORCA” (TENNIS DE TAULA) PEL PERÍODE 
COMPRÈS ENTRE EL 31/10/2012 I EL 30/10/2013 I D’APROVACIÓ DEL 
TEXT DEL CONVENI REGULADOR. 

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

ANTECEDENTS: 

Atesa la sol·licitud de subvenció nominativa formulada per la FEDERACIÓ DE 
TENNIS TAULA DE LES ILLES BALERS, davant la Direcció Insular d’Esports.  

Atesos l’informe justificatiu de la conveniència de la concessió de la subvenció, emes 
per la cap de Secció de Foment de l’Esport, amb el vistiplau del secretari tècnic de la 
vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports. 

Atès l'informe jurídic de data 26 d’abril de 2013. 

Atès l’informe de fiscalització prèvia núm. ref. 15/13 de data 10 de maig de 2013. 

Atès el que disposen l’article 17.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions, el punt 3 de l’article 65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol i 
l’apartat i) de l’article 8 de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de Consells Insulars, 
correspon al Ple del Consell de Mallorca, la competència per a concedir aquesta 
subvenció i aprovar el seu conveni regulador.  

Per tot això, propòs al Ple que adopti el següent: 

ACORD 

Primer.- APROVAR la concessió d’una subvenció per un import de 9.443,24 €,  
a favor de la FEDERACIÓ DE TENNIS TAULA DE LES ILLES BALEARS, 
amb NIF- G07164296, per al desenvolupament del programa l’esport per a 
l’edat escolar a Mallorca (tennis taula), durant el període comprés entre el 
31/10/2012 i el 30/10/2013. 
 
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa per un import de 9.443,24 
€, amb càrrec a la partida pressupostària  20 34101 48929 del pressupost de 
despeses del Consell de Mallorca de l’exercici 2013 (RC núm. 220130004817) 
a favor de la FEDERACIÓ DE TENNIS TAULA DE LES ILLES BALEARS,  
amb NIF- G07164296. 

Tercer.- APROVAR EL TEXT DEL CONVENI mitjançant el qual s’instrumentarà 
l’atorgament de l’esmentada subvenció. 
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Quart.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’entitat interessada i a la Intervenció 
General. 

Conveni entre el Consell de Mallorca i la FEDERACIÓ DE TENNIS TAULA 
DE LES ILLES BALEARS, als efectes del desenvolupament del programa 
“l’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca” (tennis taula), pel període comprés 
entre el 31 d’octubre de 2012 i el 30 d’octubre de 2013. 
 Palma,  

REUNITS 

D’una part l’Hble. Sr. Joan Rotger Seguí, vicepresident de Cultura, Patrimoni i 
Esports del Consell de Mallorca, amb NIF S0711002F i amb domicili al carrer Palau 
Reial 1, 07001 de Palma. 

I d’altra el Sr. Pedro Ferrando Ballesteros, com a President de la 
FEDERACIÓ DE TENNIS TAULA DE LES ILLES BALEARS (CIF 
G07164296) i domicili en C/Reverend Francesc Sitjar 1, 07010 de Palma. 

ACTUEN 

La primera, en nom i representació del Consell de Mallorca. 

La segona, en la condició de President de la FEDERACIÓ DE TENNIS 
TAULA DE LES ILLES BALEARS, en nom i representació d’aquesta Federació. 

Ambdues parts es reconeixen mútuament plena capacitat jurídica per a aquest 
acte. 

MANIFESTEN 

Primer.- Que el Consell de Mallorca té atribuïdes les competències en matèria 
d’esports per la Llei 6/1994, de dia 13 de desembre, d’atribució de competències dels 
consells insulars en matèria de patrimoni històric, de promoció sociocultural, 
d’animació sociocultural, de dipòsit legal de llibres i d’esports. 

Segon.- Que el Consell de Mallorca dóna suport al desenvolupament del 
programa “L’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca”, nivell bàsic per a la promoció 
de la pràctica de l’exercici físic per part de la població, l’objectiu del qual és 
promoure la pràctica d’activitats físiques i esportives de nivell tècnic mig-alt amb 
caràcter predominantment competitiu, fora de l’horari lectiu, a més d’aconseguir el 
desenvolupament integral del nin/a mitjançant la realització d’aquestes activitats, 
adaptades al seu nivell i edat. 

Tercer.- Que la FEDERACIÓ DE TENNIS TAUL DE LES ILLES 
BALEARS, en endavant, la Federació, és una entitat privada sense ànim de lucre, 
l’objecte de la qual és, d’acord amb els seus estatuts, el foment i la pràctica física i 
esportiva d’àmbit federatiu. 

Quart.- Que la Federació ha presentat al Consell de Mallorca una sèrie 
d’activitats esportives adreçades a nins i nines en edat escolar de caràcter no 
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obligatori, i ha demanat una subvenció al Consell de Mallorca per dur a terme 
aquestes activitats. 

Cinquè.- Que el dia xxxxxx el Ple del Consell de Mallorca va acordar atorgar 
a la FEDERACIÓ DE TENNIS TAULA DE LES ILLES BALEARS una subvenció 
nominativa de  G07164296, per al desenvolupament del programa “l’Esport per a 
l’Edat Escolar a Mallorca” (tennis taula), pel període comprés entre el 31 d’octubre de 
2012 i el 30 d’octubre de 2013. 

Per tal d’instrumentar la subvenció esmentada i d’optimitzar el 
desenvolupament de l’activitat desenvolupada en l’àmbit del programa “l’Esport per a 
l’Edat Escolar a Mallorca” (tennis taula), pel període comprés entre el 31 d’octubre de 
2012 i el 30 d’octubre de 2013, acorden formalitzar el present CONVENI conforme a 
les següents clàusules: 

CLÀUSULES 

1. Objecte 
L’objecte d’aquest conveni és el programa “L’Esport per a l’Edat Escolar a 

Mallorca”, dins l’àmbit territorial de l’illa de Mallorca, d’acord amb el projecte d’activitats i 
el pressupost que ha presentat la Federació i que acompanya a la sol·licitud de subvenció.  

La programació d’activitats, pel període  comprès entre el 31/10/2012 i el 
30/10/2013 de la Federació, del programa “L’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca”, és la 
següent:  

 

Esdeveniment 

Data inici Data final 

Trofeu Nadal 15/12/2012 15/12/2012 
Trofeu Sant Sebastià 19/01/2013 19/01/2013 
Top Mallorca 06/04/2013 06/04/2013 
Campionat de Mallorca 02/02/2013 

09/02/2013 
23/02/2013 
09/03/2013 
23/03/2013 
30/03/2013 

02/02/2013 
09/02/2013 
23/02/2013 
09/03/2013 
23/03/2013 
30/03/2013 

 

El Consell de Mallorca aportarà la quantitat de 9.443,24€ càrrec a la partida 
pressupostària 20 34101 48929 del vigent pressupost de despeses del Consell de 
Mallorca per a les activitats objecte del present conveni, realitzades per la Federació, 
durant el període comprés entre el 31/10/2012 i el 30/10/2013. 

2.- Condicions específiques per a l’exercici de l’activitat subvencionada 

2.1- La Federació accepta la unificació entre les activitats federatives i de 
l'esport per a l'edat escolar a Mallorca, en els termes següents: 

f) L'acord afecta les categories de nins i nines en edat escolar. (6 fins 16 
anys) 
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g) Les activitats d'aquestes edats tindran, a tots els efectes, la consideració 
d'esport en edat escolar. 

2.2- DRETS D'INSCRIPCIÓ: Els drets d'inscripció es podran aplicar a fons perdut 
fins a un màxim de 7 euros per llicència, o 60 euros per club d’acord amb les 
previsions de la Convocatòria Anual del Programa de l’ Esport per a l’Edat Escolar a 
Mallorca.  

Els drets d'inscripció s'abonaran a la Federació o a la seva delegació insular a 
Mallorca. 

La Federació donarà compte d’aquests drets d’inscripció al Consell de 
Mallorca. 

2.3.- VALIDESA ESPORTIVA DE L'ACTIVITAT: L'activitat, que serà l'única 
convocada per a aquestes categories a l'àmbit de Mallorca, tindrà doble validesa com 
a campionat unificat (federatiu/escolar). Aquesta doble validesa es reflectirà en 
qualsevol informació i convocatòria al respecte, havent de figurar a la documentació 
les inscripcions següents: 

El Consell de Mallorca       La  Federació de Tennis  

Taula de les Illes Balears 

  

Esport Escolar                                       Comitè Tècnic Insular de Mallorca 

2.4.- INSCRIPCIÓ AL PROGRAMA DE L’ESPORT PER A L’EDAT ESCOLAR: se 
seguiran els procediments establerts a l’apartat 14 de l’Acord de Funcionament del 
Programa de l’Esport per a l’Edat Escolar “Documentació, comprovació, tramitació i 
terminis de presentació de la informació necessària per a inscriure equips i 
esportistes a les activitats del Programa”. 

2.5.- La Federació, té l’obligació de recopilar les actes i els resultats, i 
d’establir setmanalment les classificacions, havent d’exposar públicament tota aquesta 
informació així com de presentar-la si es requereix a la secció d’Esport Federat de la 
Direcció Insular d’Esports. Així mateix s’haurà d’informar al personal tècnic de la 
secció d’Esport Federat dels acords presos pel comitè de competició i l’assemblea 
general sempre que afectin l’acord de funcionament del programa de l’Esport per a 
l’Edat Escolar a Mallorca.  

2.6.- La Federació es compromet a respectar i complir l’acord de 
Funcionament del programa “ L’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca”, a més a més 
de totes les consideracions que el Departament d’Esports, Joventut i Igualtat del 
Consell de Mallorca faci al respecte. 

2.7.-Qualsevol acte públic de presentació, celebració, finals o d'altres estarà 
presidit pels representants del Consell de Mallorca. 

Qualsevol publicitat, informació i/o nota pública, s'atendrà al que especifica la 
clàusula anterior havent, d'incloure en qualsevol document, roba esportiva, cartell, 
publicació i/o opuscle els anagrames actualitzats del Consell de Mallorca i els 
d'aquelles entitats amb les quals el Consell de Mallorca hagi firmat conveni 
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d'esponsorització i col·laboració en el programa de "L'Esport per a l'Edat Escolar a 
Mallorca". 

2.8.- El Consell de Mallorca podrà convocar, amb caràcter de promoció i com 
a jocs esportius les activitats que consideri oportunes i gaudirà de la col·laboració de 
la Federació. 

2.9.- Totes les activitats que corresponguin al programa de l’Esport per a 
l’Edat Escolar a Mallorca, es regiran pel disposat en aquest conveni i, estaran 
subjectes, a les decisions de la Federació i del Consell de Mallorca. 

 
3.- Finançament de les activitats 

3.1.- El Consell de Mallorca, dotarà a la Federació, amb la quantitat de 
9.443,24 €, destinats al pagament de les despeses que generi el desenvolupament de 
les activitats, que corresponen als esdeveniments que a continuació es detallen, 
corresponents al període comprès entre el 31/10/2012 i el 30/10/2013: 

Cost total Activitat pel període comprès entre el 31/10/2012 i el 30/10/2013:  
10.443,24 € 

Subvenció Consell de Mallorca:      9.443,24 € 

% subvencionat del projecte:      90,4244277% 

 

Esdeveniment 
Nº 

esdev. 
Arbitratge 

Trofeus i 
Material 

Organitz. 
I Gestió 

Cost Esdev. Total 

Trofeu Nadal 
1 

450,00€ 110,36€ 600,00€ 1.160,36€ 1.160,36€ 

Trofeu Sant Sebastià 1 450,00€ 110,36€ 600,00€ 1.160,36€ 1.160,36€ 

Top Mallorca 1 450,00€ 110,36€ 600,00€ 1.160,36€ 1.160,36€ 

Campionat de 
Mallorca 

6 450,00€ 110,36€ 600,00€ 1.160,36€ 6.962,16€ 

TOTAL DESPESES 10.443,24€ 

 

3.2.- El Consell de Mallorca aportarà la quantitat de 9.443,24 € amb càrrec a la 
partida pressupostària 20 34101 48929 (document RC provisional 920130003144) 
del pressupost de despeses del Consell de Mallorca per a l’any 2013. 

 

3.3.- La unitat mòdul comptable serà l’ESDEVENIMENT.  

A aquesta unitat mòdul, s’imputarà la part proporcional de les despeses 
generades amb motiu del desenvolupament de l’activitat, com són els conceptes de: 

 

� Arbitratge, despeses àrbitres per als esdeveniments. 
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� Gestió, personal encarregat del desenvolupament de l’activitat 
(personal muntatge, calendaris, taula control i coordinador 
esport escolar). 

� Trofeus i material, despeses de trofeus per als finalistes dels 
diferents esdeveniments i material esportiu fungible (pilotes, 
xarxes...) 

3.4.- Tot el personal col·laborador tècnic i professional, relacionat amb les 
activitats esmentades, serà a càrrec de la Federació, que assumirà totes les obligacions 
socials, laborals i tributàries que derivin d'aquestes prestacions i que, en cap cas, 
suposarà una relació laboral o professional amb el Consell de Mallorca. 

Així mateix, la Federació serà responsable davant terceres persones de les 
activitats relacionades en aquest conveni. 

3.5.- A requeriment del Consell de Mallorca, en el termini de 24 hores, la 
Federació facilitarà la documentació que acrediti l'estructura i cobertura de la plantilla 
de personal, en general o per centres de treball. En tot cas, el Consell de Mallorca 
podrà sol·licitar que s'adjunti fotocòpia de l'imprès corresponent a l'últim ingrés 
reglamentari a la seguretat social i/o, quan escaigui, el document acreditatiu del 
pagament de l'última quota meritada en el règim de l'assegurança autònoma. 
Igualment i en les mateixes condicions facilitarà la documentació que acrediti haver 
efectuat les corresponents retencions i pagaments relatius a l'impost sobre la renda de 
les persones físiques dels treballadors que l'empresa hagi assignat a la prestació del 
servei. 

4.- Subcontractació 

4.1. - La federació pot subcontractar la totalitat de la realització del projecte 
esportiu d’acord amb el previst als articles 29 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions i l’article 68.1 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel 
qual s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre i el previst a aquest 
punt 4: 

4.2.-Quan l’activitat concertada amb terceres persones excedeixi del 20 % de 
l’import de la subvenció i aquest import sigui superior a 60.000,00 €, la 
subcontractació estarà sotmesa al compliment dels requisits següents: 

p) Que el contracte es faci per escrit. 

q) Que l’entitat concedent de la subvenció l’autoritzi prèviament, en la forma 
que determinin les bases reguladores (art. 29.3 de la Llei 38/2003). En 
aquest sentit s’autoritza a la federació beneficiària a dur a terme la 
subcontractació, en el cas que s’ultrapassin els límits esmentats, si acredita 
el compliment dels requisits següents: 

r) Un informe justificatiu del motiu de la subcontractació. 

s) El document en què s’ha formalitzat el servei subcontractat. 

t) Una declaració responsable conforme l’entitat no està sotmesa a cap dels 
supòsits de vinculació amb la persona o entitat subcontractada prevists a 
l’article 68.2 del Reial decret 887/2006. 
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4.3. - D’acord amb ‘article 29.7 de la Llei 38/2003, la federació no pot 
concertar l’execució total o parcial de les activitats subvencionades amb: 

p) Persones o entitats sotmeses a alguna de les prohibicions previstes a l’art. 
13 de la Llei 38/2003. 

q) Persones o entitats que hagin percebut altres subvencions per a la 
realització de l’activitat objecte de contractació. 

r) Intermediaris o assessors els honoraris dels quals es defineixen com un 
percentatge de cost total de l’operació, llevat que el pagament estigui 
justificat amb referència al valor de mercat del treball efectuat o dels 
serveis prestats. 

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

t) Persones o entitats sol·licitants d’ajuda o subvenció en la mateixa 
convocatòria i programa que no hagin obtingut subvenció perquè no 
compleixin els requisits o no assoleixin la valoració suficient. 

4.4.- S’autoritza el supòsit de subcontractació a favor de persones o 
entitats vinculades a l’entitat beneficiària recollit en l’apartat 4.3.d), sempre que 
es faci d’acord amb els termes següents: 

m) Quan l’activitat concertada amb la persona o entitat vinculada excedeix el 
20% de l’import de la subvenció i aquest és superior a 60.000 €, la 
subcontractació s’ha d’estipular per escrit mitjançant contracte. 

n) La subcontractació ha d’obeir a criteris d’eficàcia i eficiència en l’execució 
del projecte subvencionat. La federació ha de reflectir aquest criteris en la 
memòria presentada en justificar l’ajut. 

o) La federació ha d’indicar la vinculació amb la persona o entitat 
subcontractada en el contracte que signi amb aquesta o en la memòria 
justificativa de la subvenció. 

p) La subcontractació s’ha de dur a terme en condicions normals de mercat i, 
en aquest sentit, la federació ha d’haver demanat 3 pressuposts sobre 
l’activitat que vol subcontractar, per la qual cosa ha de presentar la factura 
definitiva de la subcontractació efectuada, a més dels 2 pressuposts 
rebutjats. 

5.- Despeses subvencionables 

5.1.- Es consideren despeses subvencionables, als efectes del present conveni, 
aquelles que de manera indubtable responguin a la naturalesa de l’activitat 
subvencionada, i s’efectuïn durant el període comprés entre el dia 31 d’octubre de 
2012 i el 30 d’octubre de 2013. 
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En cap cas el cost d’adquisició de les despeses subvencionables pot ser 
superior al valor de mercat. 

5.2.- Es considera despesa subvencionable aquella que respongui a la 
naturalesa del projecte esportiu subvencionat, sense la necessitat que s’hagin abonat o 
no encara les factures o altres documents que les acreditin. 

5.3.- Quan l’import de la despesa subvencionable superi la quantia de 
30.000,00€ en el cas de cost per execució d’obra, o de 12.000,00€ sense IVA, en el 
cas de subministrament de béns d’equip o prestació de serveis per empreses de 
consultoria o assistència tècnica, la Federació ha de sol·licitar com a mínim tres 
ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contracció del compromís per 
a la prestació del servei o el lliurament del bé, llevat que per les característiques 
especials de les despeses subvencionables no hi hagi en el mercat un nombre suficient 
d’entitats que el subministrin o el prestin, o llevat que la despesa s’hagi efectuat abans 
de la sol·licitud de la subvenció. L’elecció entre les ofertes presentades, que s’han 
d’aportar en la justificació o, si s’escau, en la sol·licitud de la subvenció, s’ha de fer 
d’acord amb criteris d’eficiència i economia, i s’han de justificar expressament en una 
memòria l’elecció quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa. 

5.4.- Les despeses financeres, les despeses d’assessoria jurídica o financera, 
les despeses notarials i registrals, i les despeses pericials per a la realització del 
projecte subvencionat i les d’administració específiques són subvencionables si estan 
directament relacionades amb l’activitat subvencionada i són indispensables per a 
l’adequada preparació o execució d’aquesta. 

5.5.- En cap cas no són despeses subvencionables: 

a) Els interessos deutors dels comptes bancaris. 

b) Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals. 

c) Les despeses de procediments judicials. 

d) Despeses d’adquisició de béns inventariables. 

 

Els tributs són despesa subvencionable quan el beneficiari de la subvenció els 
abona de manera efectiva. 

En cap cas no es consideren despeses subvencionables els impostos indirectes 
quan siguin susceptibles de recuperació o compensació, ni els impostos personals 
sobre la renda. 

6.- Justificació de la subvenció 

6.1. – La justificació de la subvenció es realitzarà a través de mòduls. La unitat 
mòdul comptable serà l’ESDEVENIMENT.  
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A aquesta unitat mòdul, s’imputarà la part proporcional de les despeses 
generades amb motiu del desenvolupament de l’activitat, com són els 
conceptes de:  

- Arbitratge 
- Organització i Gestió 
- Trofeus i Material 

 

             6.2 - La realització d’activitats es justificarà mitjançant una certificació 
federativa dels esdeveniments realitzats en la qual es detallaran els esdeveniments, 
data, horari, lloc / instal·lació i nombre de participants. 

6.3 - Quan les activitats hagin estat finançades, a més de la subvenció, amb 
fons propis o altres subvencions o recursos, s’haurà d’acreditar en la 
justificació l’import, la procedència  i l’aplicació d’aquest fons a les activitats 
subvencionades. 

6.4 - L’import esmentat al punt 3.1 d’aquest conveni, s’abonarà a la Federació 
amb la presentació prèvia dels justificants d'haver realitzat l’activitat subvencionada. 

Si la despesa justificada és inferior a l’import del pressupost presentat es reduirà 
proporcionalment la subvenció concedida. 

6.5- La federació haurà de realitzar la justificació de despeses d’una sola 
vegada (total).  

La documentació justificativa de la totalitat del projecte d’actuació que va 
servir de base a la concessió de la subvenció, s’haurà d’aportar com a màxim 
el dia 31 d’octubre de 2013 (el mateix dia 31 d’octubre està dins el termini per 
presentar la documentació de justificació).  

6.6.- La Federació, es compromet a realitzar la gestió econòmica i 
administrativa, sent la  dipositaria i responsable de custodia de tots els 
justificants de pagament i altra documentació, degudament tramesa. Segons la 
legislació vigent, aquesta documentació estarà a disposició del requeriment del 
Consell de Mallorca.  

7. Documentació que s’haurà de presentar per la Justificació de la 
Subvenció 

Al termini de l’activitat, la Federació haurà de presentar davant la Direcció 
Insular d’Esports la següent documentació: 

10. Una MEMÒRIA JUSTIFICATIVA del compliment de les condicions imposades a la 
concessió de la subvenció, amb indicació dels partits realitzats especificant data, hora, 
equips, categoria, lloc i resultat. Es pot presentar en format pdf, en suport digital 
(CD). La resta de documentació s’haurà de presentar en paper, d’acord amb els 
models facilitats per a la Direcció Insular d’Esports.  

11. El president/a de la Federació aportarà un certificat on s’indiqui que l’activitat 
subvencionada s’ha realitzat i desenvolupat d’acord amb la programació establerta, 
sense que s’hagi produït cap tipus d’incidència. En el mateix s’acreditarà que la 
documentació justificativa compleix tots els requisits prevists a la legislació vigent i 
es troba a disposició del Consell de Mallorca.  
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En el supòsit que s’hagi produït algun tipus d’incidència, es farà constar 
en l’esmentat certificat indicant-hi els motius pels quals l’activitat no s’ha pogut realitzar i 
desenvolupar d’acord a l’activitat inicialment prevista.  

12. Una memòria econòmica justificativa que haurà de contenir els punts següents:  

a. Declaració de la Federació sobre  els esdeveniments realitzats.  

b. Un detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat 
subvencionada amb indicació de l’import i la seva procedència. 

c. Certificat d’ingressos i despeses per part del president a la justificació 
presentada. 

d. Quantia de la subvenció calculada sobre la base de les activitats 
quantificades a la memòria d’actuació i els mòduls previstos en aquest 
conveni. 

  8. Memòria tècnico-esportiva  

Abans de la data de 30 de novembre de 2013 (inclòs) es presentarà una 
MEMÒRIA TÈCNICO-ESPORTIVA, es pot presentar en format pdf o en suport digital 
(CD), d’acord al guió facilitat per la Direcció Insular d’Esports, on s’explicaran les 
actuacions realitzades així com el nombre de participants. 

Aquesta memòria no té l’objecte de justificar la subvenció regulada en aquest 
conveni, només té la intenció de facilitar informació a la Direcció Insular d’Esports 
per tal que pugui analitzar la realitat esportiva de l’esport escolar federat a Mallorca.  

9.- Pagament de la subvenció 

9.1.- L’import de la subvenció s’abonarà prèvia presentació dels justificants 
corresponents a la despeses generades per l’activitat en el període comprès entre el 
31/10/2012 i el 30/10/2013. 

9.2.- D’acord amb el previst en la base 25.2 de les bases d’execució del 
Pressupost General del Consell de Mallorca per a l’any 2013, amb caràcter 
excepcional, la consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública podrà concedir 
bestretes d’un màxim del 50% de l’import de les subvencions concedides, sense 
l’obligació de concedir aval, previ informe del centre gestor de la despesa acreditatiu 
de les circumstàncies que aconsellin l’adopció d’aquesta mesura, sempre i quan els 
beneficiaris de les subvencions siguin entitats sense ànim de lucre o Ajuntaments. 

9.3.- Es preveu la possibilitat de bestreure part d’aquesta subvenció abans de la 
realització de l’activitat o despesa per a la qual ha estat concedida 

10.- Obligacions de la Federació 

10.1.- La Federació, a més del que s’ha exposat fins ara, queda sotmesa a les 
següents obligacions: 
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ee) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció d’acord amb les 
condicions establertes. 

ff)  Comunicar al Consell de Mallorca les modificacions que 
s’hagin produït i que siguin causa de la concessió o del compliment de la 
subvenció. 

gg) Comunicar, en el seu cas, al Consell de Mallorca, l’obtenció de 
subvencions o ajudes per la mateixa finalitat no previstes en el moment de 
sol·licitar la subvenció. 

hh) Constituir les garanties que siguin exigibles, en el seu cas. 

ii) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control financer 
que pugui dur a terme tant el Consell de Mallorca, com el Tribunal de 
Comptes, o en el seu cas la Sindicatura de Comptes. 

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

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

ll) D’acord amb l’establert a l’article 14.1 e) i  34.5 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el beneficiari de la 
subvenció haurà d’acreditar estar al corrent en el compliment de les seves 
obligacions tributàries, de Seguretat Social i amb el Consell de Mallorca, en 
dos moments: abans de dictar-se la proposta de resolució de concessió i en el 
moment de pagament de la subvenció. 

mm) La federació obligarà a que els clubs esportius no cobrin 
entrades als esdeveniments esportius corresponents a les categories 
d’esportistes en edat escolar (entre 6 i 16 anys)    

nn) Es farà constar el suport del Consell de Mallorca en les 
activitats objecte de la subvenció en els següents termes: 

1. A qualsevol acte públic de presentació, celebració, finals 
o d’altres es convidarà als representants del Consell de Mallorca. 

2. Qualsevol publicitat, informació i/o nota pública, 
s’atendrà al que especifica l’apartat g), havent, també, d’incloure en 
qualsevol document, roba esportiva, cartell, publicació i/o opuscle els 
anagrames del Consell de Mallorca i els d’aquelles entitats amb les 
quals el Consell de Mallorca hagi firmat conveni d’esponsorització i 
col·laboració en el programa “L’Esport per a l’Edat Escolar". 
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El Consell de Mallorca podrà modificar l’acord de concessió de la subvenció 
en cas d’alteració de les condicions o d’obtenció d’altres ajudes concurrents que no 
figurin a la sol·licitud, quan l’activitat u objecte determinat de la subvenció es vegi 
modificat per causes imprevistes o sigui d’impossible compliment, l’òrgan competent 
del Consell de Mallorca podrà resoldre aplicar la quantitat concedida a la nova 
activitat o objecte. 

L’òrgan competent del Consell de Mallorca podrà anular total o parcialment 
aquesta subvenció, en cas d’incompliment per part de la Federació, d’alguna de les 
obligacions previstes en aquest conveni, així com exigir el reintegrament de la 
subvenció en cas d’incompliment. 

La Federació en aquest cas vindrà obligada al reintegrament de les quantitats 
rebudes i dels interessos de demora que corresponguin, tot això prèvia la tramitació 
del corresponent procediment previst a les lleis, que en tot cas serà contradictori i 
garantit sempre el dret de l’interessat a l’audiència. 

Si el procediment de reintegrament s’hagués iniciat com a conseqüència de 
fets que poguessin ser constitutius d’infracció administrativa, aquesta es posarà en 
coneixement de l’òrgan competent per a la iniciació del corresponent procediment 
sancionador. 

11.- Durada 

El present conveni, de caràcter administratiu, tindrà vigència des de la data de 
signatura, fins dia 31 d’octubre 2013. 

12.- Resolució 

El present conveni es podrà extingir per expiració del temps convingut, i podrà 
rescindir-se per qualsevol de les parts, mitjançant denúncia d’alguna d’elles, que serà 
comunicada a l’altra amb una antelació mínima de quinze dies, o per alguna de les 
següents causes: 

7. El mutu acord de les parts, que s’haurà de formalitzar per escrit. 

8. L’incompliment greu i/o manifest de les obligacions d’una de les parts 
signants del conveni. 

9. La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de poder dur a terme l’objecte 
del conveni. 

13.- Acord de Funcionament del programa l’Esport per a l’Edat Escolar a 
Mallorca.  

La signatura del present conveni compromet a les parts sotasignants a 
respectar l’Acord de Funcionament del programa l’Esport per a l’Edat Escolar 
a Mallorca signat pel president de la Federació i el Director Insular d’Esports.  
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14.- Ús d’instal·lacions esportives.  

La Direcció Insular d’Esports es compromet a facilitar a la Federació l’ús de 
les instal·lacions esportives de Sant Ferran previ acord entre ambdues parts. 
 

Les instal·lacions esportives on es duen a terme les activitats del Programa 
l’Esport per a l’Edat Escolar han d’estar homologades, si escau, per la federació, 
igualment han de tenir les autoritzacions que siguin necessàries per dur a terme 
l’activitat per part de l’organisme competent. 

 
L’accés a les instal·lacions esportives on es duen a terme partits, competicions 

o activitats del Programa l’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca és lliure i de 
caràcter gratuït. 

En cas d’incompliment la federació esportiva corresponent haurà d’informar 
per escrit d’ofici o a instància de la Direcció Insular d’Esports del Consell de 
Mallorca, sobre els fets esdevinguts. 

 
L’incompliment d’aquests requisits per parts dels clubs o de les entitats 

esportives pot ésser motiu de denegació de qualsevol de les línies d’ajudes i de 
subvencions d’aquesta institució. 

15.- Competència jurisdiccional 

Les parts renuncien al seu propi fur i se sotmeten expressament als jutges i 
tribunals de Palma de Mallorca. 

I, en prova de conformitat, signen totes i cadascuna de les pàgines d’aquest 
document, en quatre originals i a un sol efecte, en la ciutat i en la data indicats a dalt. 

 

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

 

PUNT 25. PROPOSTA D’ACORD DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ A LA 
FEDERACIÓ BALEAR DE TENNIS PER AL DEL DESENVOLUPAMENT 
DEL PROGRAMA “L’ESPORT PER A L’EDAT ESCOLAR A MALLORCA” 
(TENNIS) PEL PERÍODE COMPRÈS ENTRE EL 31/10/2012 I EL 30/10/2013 I 
D’APROVACIÓ DEL TEXT DEL CONVENI REGULADOR. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del vicepresident de Cultura, Patrimoni i 
Esports que diu: 
ANTECEDENTS: 

Atesa la sol·licitud de subvenció nominativa formulada per la FEDERACIÓ DE 
TENNIS DE LES ILLES BALEARS, davant la Direcció Insular d’Esports.  

Atesos l’informe justificatiu de la conveniència de la concessió de la subvenció, emes 
per la cap de Secció de Foment de l’Esport, amb el vistiplau del secretari tècnic de la 
vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports. 
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Atès l'informe jurídic de data 13 de maig de 2013 

Atès l’informe de fiscalització prèvia núm. ref. 24/13 de data 22 de maig de 2013. 

Atès el que disposen l’article 17.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions, el punt 3 de l’article 65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol i 
l’apartat i) de l’article 8 de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de Consells Insulars, 
correspon al Ple del Consell de Mallorca, la competència per a concedir aquesta 
subvenció i aprovar el seu conveni regulador.  

Per tot això, propòs al Ple que adopti el següent: 

ACORD 

Primer.- APROVAR la concessió d’una subvenció per un import de 16.660,03 €,  a 
favor de la FEDERACIÓ DE TENNIS DE LES ILLES BALEARS, amb NIF- 
G07200686, per al desenvolupament del programa l’esport per a l’edat escolar a 
Mallorca (tennis), durant el període comprés entre el 31/10/2012 i el 30/10/2013. 

Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa per un import de 16.660,03 €, amb 
càrrec a la partida pressupostària  20 34101 48928 del pressupost de despeses del 
Consell de Mallorca de l’exercici 2013 (RC núm. 220130006012) a favor de la 
FEDERACIÓ DE TENNIS DE LES ILLES BALEARS,  amb NIF- G07200686. 

Tercer.- APROVAR EL TEXT DEL CONVENI mitjançant el qual s’instrumentarà 
l’atorgament de l’esmentada subvenció. 

Quart.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’entitat interessada i a la Intervenció 
General. 

Conveni entre el Consell de Mallorca i la FEDERACIÓ DE TENNIS DE LES 
ILLES BALEARS, als efectes del desenvolupament del programa “l’Esport per 
a l’Edat Escolar a Mallorca” (tennis), pel període comprés entre el 31 d’octubre 
de 2012 i el 30 d’octubre de 2013. 
 
 Palma,  

REUNITS 

D’una part l’Hble. Sr. Joan Rotger Seguí, vicepresident de Cultura, Patrimoni i 
Esports del Consell de Mallorca, amb NIF S0711002F i amb domicili al carrer Palau 
Reial 1, 07001 de Palma. 

I d’altra el Sr. Antoni Ferragut Ramis, com a President de la FEDERACIÓ 
DE TENNIS DE LES ILLES BALEARS, (CIF G07200686) i domicili en Calle Via 
Alemania 11, 07003 de Palma. 

ACTUEN 

La primera, en nom i representació del Consell de Mallorca. 
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La segona, en la condició de President de la FEDERACIÓ DE TENNIS DE 
LES ILLES BALEARS en nom i representació d’aquesta Federació. 

Ambdues parts es reconeixen mútuament plena capacitat jurídica per a aquest 
acte. 

MANIFESTEN 

Primer.- Que el Consell de Mallorca té atribuïdes les competències en matèria 
d’esports per la Llei 6/1994, de dia 13 de desembre, d’atribució de competències dels 
consells insulars en matèria de patrimoni històric, de promoció sociocultural, 
d’animació sociocultural, de dipòsit legal de llibres i d’esports. 

Segon.- Que el Consell de Mallorca dóna suport al desenvolupament del 
programa “L’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca”, nivell bàsic per a la promoció 
de la pràctica de l’exercici físic per part de la població, l’objectiu del qual és 
promoure la pràctica d’activitats físiques i esportives de nivell tècnic mig-alt amb 
caràcter predominantment competitiu, fora de l’horari lectiu, a més d’aconseguir el 
desenvolupament integral del nin/a mitjançant la realització d’aquestes activitats, 
adaptades al seu nivell i edat. 

Tercer.- Que la FEDERACIÓ DE TENNIS DE LES ILLES BALEARS, en 
endavant, la Federació, és una entitat privada sense ànim de lucre, l’objecte de la qual 
és, d’acord amb els seus estatuts, el foment i la pràctica física i esportiva d’àmbit 
federatiu. 

Quart.- Que la Federació ha presentat al Consell de Mallorca una sèrie 
d’activitats esportives adreçades a nins i nines en edat escolar de caràcter no 
obligatori, i ha demanat una subvenció al Consell de Mallorca per dur a terme 
aquestes activitats. 

Cinquè.- Que el dia xxxxxx el Ple del Consell de Mallorca va acordar atorgar 
a la Federació, una subvenció nominativa de 16.660,03 €, per al desenvolupament del 
programa “l’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca” (tennis), pel període comprés 
entre el 31 d’octubre de 2012 i el 30 d’octubre de 2013. 

Per tal d’instrumentar la subvenció esmentada i d’optimitzar el 
desenvolupament de l’activitat desenvolupada en l’àmbit del programa “l’Esport per a 
l’Edat Escolar a Mallorca” (tennis), pel període comprés entre el 31 d’octubre de 2012 
i el 30 d’octubre de 2013, acorden formalitzar el present CONVENI conforme a les 
següents clàusules: 

CLÀUSULES 

1. Objecte 
L’objecte d’aquest conveni és el programa “L’Esport per a l’Edat Escolar a 

Mallorca”, dins l’àmbit territorial de l’illa de Mallorca, d’acord amb el projecte d’activitats i 
el pressupost que ha presentat la Federació i que acompanya a la sol·licitud de subvenció.  
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La programació d’activitats, pel període  comprès entre el 31/10/2012 i el 
30/10/2013 de la FEDERACIÓ DE TENNIS DE LES ILLES BALEARS del programa 
“L’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca”, és la següent:  

 

Esdeveniment 

Data inici Data final 

Campionat de Mallorca benjamí 1ª categoria masculí i femení 09/02/2013 24/02/2013 
Campionat de Mallorca aleví 1ª categoria masculí i femení 19/01/2013 09/02/2013 
Campionat de Mallorca infantil 1ª categoria masculí i femení 09/02/2013 03/03/2013 
Campionat de Mallorca cadet 1ª categoria masculí i femení 19/01/2013 10/02/2013 
Campionat de Mallorca junior masculí i femení 09/02/2013 02/03/2013 
Trofeu Consell de Mallorca benjamí 2ª categoria masculí i 
femení 

09/02/2013 01/03/2013 

Trofeu Consell de Mallorca aleví 2ª categoria masculí i femení 19/01/2013 03/02/2013 
Trofeu Consell de Mallorca infantil 2ª categoria masculí i 
femení 

09/02/2013 23/02/2013 

Trofeu Consell de Mallorca cadet 2ª categoria masculí 19/01/2013 02/02/2013 
Campionat de Mallorca benjamí 3ª categoria masculí i femení 09/02/2013 01/03/2013 
Campionat de Mallorca aleví 3ª categoria masculí i femení 19/01/2013 03/02/2013 
Campionat de Mallorca infantil 3ª categoria masculí i femení 09/02/2013 23/02/2013 
Campionat de Mallorca cadet 3ª categoria masculí i femení 19/01/2013 10/02/2013 
Campionat de Mallorca per equips juvenils benjamí 1ª 
categoria masc. I fem. 

12/01/2013 10/03/2013 

Campionat de Mallorca per equips juvenils benjamí 2ª 
categoria masculí 

12/01/2013 25/03/2013 

Campionat de Mallorca per equips juvenils aleví 1ª categoria 
masculí 

09/02/2013 10/03/2013 

Campionat de Mallorca per equips juvenils aleví 1ª categoria 
femení 

09/02/2013 10/03/2013 

Campionat de Mallorca per equips juvenils aleví 2ª categoria 
masculí 

09/02/2013 25/03/2013 

Campionat de Mallorca per equips juvenils aleví 2ª categoria 
femení 

09/02/2013 25/03/2013 

Campionat de Mallorca per equips juvenils infantil 1ª categoria 
masculí 

12/01/2013 10/03/2013 

Campionat de Mallorca per equips juvenils infantil 1ª categoria 
femení 

12/01/2013 10/03/2013 

Campionat de Mallorca per equips juvenils infantil 2ª categoria 
masculí 

12/01/2013 10/03/2013 

Campionat de Mallorca per equips juvenils infantil 2ª categoria 
femení 

12/01/2013 25/03/2013 

Campionat de Mallorca per equips juvenils cadet 1ª categoria 
masculí i fem. 

09/02/2013 10/03/2013 

Campionat de Mallorca per equips juvenils cadet 2ª categoria 
masculí 

09/02/2013 25/03/2013 

Campionat de Mallorca per equips juvenils junior masculí 12/01/2013 10/03/2013 
 

El Consell de Mallorca aportarà la quantitat de 16.660,03 € amb càrrec a la 
partida pressupostària 20 34101 48928 del vigent pressupost de despeses del Consell 
de Mallorca per a les activitats objecte del present conveni, realitzades per la 
Federació, durant el període comprés entre el 31/10/2012 i el 30/10/2013. 



 84

2.- Condicions específiques per a l’exercici de l’activitat subvencionada 

2.1- La Federació accepta la unificació entre les activitats federatives i de 
l'esport per a l'edat escolar a Mallorca, en els termes següents: 

h) L'acord afecta les categories de nins i nines en edat escolar. (6 fins 16 
anys) 

i) Les activitats d'aquestes edats tindran, a tots els efectes, la consideració 
d'esport en edat escolar. 

2.2- DRETS D'INSCRIPCIÓ: Els drets d'inscripció es podran aplicar a fons perdut 
fins a un màxim de 24 euros per llicència, o 90 euros per club d’acord amb les 
previsions de la Convocatòria Anual del Programa de l’ Esport per a l’Edat Escolar a 
Mallorca.  

Els drets d'inscripció s'abonaran a la Federació o a la seva delegació insular a 
Mallorca. 

La Federació donarà compte d’aquests drets d’inscripció al Consell de 
Mallorca. 

2.3.- VALIDESA ESPORTIVA DE L'ACTIVITAT: L'activitat, que serà l'única 
convocada per a aquestes categories a l'àmbit de Mallorca, tindrà doble validesa com 
a campionat unificat (federatiu/escolar). Aquesta doble validesa es reflectirà en 
qualsevol informació i convocatòria al respecte, havent de figurar a la documentació 
les inscripcions següents: 

El Consell de Mallorca       La  Federació de Tennis 

De les Illes Balears 

  

Esport Escolar                                             Comitè Tècnic Insular de 
Mallorca 

2.4.- INSCRIPCIÓ AL PROGRAMA DE L’ESPORT PER A L’EDAT ESCOLAR: se 
seguiran els procediments establerts a l’apartat 14 de l’Acord de Funcionament del 
Programa de l’Esport per a l’Edat Escolar “Documentació, comprovació, tramitació i 
terminis de presentació de la informació necessària per a inscriure equips i 
esportistes a les activitats del Programa”. 

2.5.- La Federació, té l’obligació de recopilar les actes i els resultats, i 
d’establir setmanalment les classificacions, havent d’exposar públicament tota aquesta 
informació així com de presentar-la si es requereix a la secció d’Esport Federat de la 
Direcció Insular d’Esports. Així mateix s’haurà d’informar al personal tècnic de la 
secció d’Esport Federat dels acords presos pel comitè de competició i l’assemblea 
general sempre que afectin l’acord de funcionament del programa de l’Esport per a 
l’Edat Escolar a Mallorca.  

2.6.- La Federació es compromet a respectar i complir l’acord de 
Funcionament del programa “ L’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca”, a més a més 
de totes les consideracions que el Departament d’Esports, Joventut i Igualtat del 
Consell de Mallorca faci al respecte. 
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2.7.-Qualsevol acte públic de presentació, celebració, finals o d'altres estarà 
presidit pels representants del Consell de Mallorca. 

Qualsevol publicitat, informació i/o nota pública, s'atendrà al que especifica la 
clàusula anterior havent, d'incloure en qualsevol document, roba esportiva, cartell, 
publicació i/o opuscle els anagrames actualitzats del Consell de Mallorca i els 
d'aquelles entitats amb les quals el Consell de Mallorca hagi firmat conveni 
d'esponsorització i col·laboració en el programa de "L'Esport per a l'Edat Escolar a 
Mallorca". 

2.8.- El Consell de Mallorca podrà convocar, amb caràcter de promoció i com 
a jocs esportius les activitats que consideri oportunes i gaudirà de la col·laboració de 
la Federació. 

2.9.- Totes les activitats que corresponguin al programa de l’Esport per a 
l’Edat Escolar a Mallorca, es regiran pel disposat en aquest conveni i, estaran 
subjectes, a les decisions de la Federació i del Consell de Mallorca. 

 
3.- Finançament de les activitats 

3.1.- El Consell de Mallorca, dotarà a la Federació, amb la quantitat de 
16.660,03 €, destinats al pagament de les despeses que generi el desenvolupament de 
les activitats, que corresponen als esdeveniments que a continuació es detallen, 
corresponents al període comprès entre el 31/10/2012 i el 30/10/2013: 

Cost total Activitat pel període comprès entre el 31/10/2012 i el 30/10/2013:  
39.061,41 € 

Subvenció Consell de Mallorca:      16.660,03 € 

% subvencionat del projecte:        42,6508669% 

 

Esdeveniment Nº esdev. 
Cost 

Arbitratge 
Gestió Material 

Cost 
Esdev. 

Total 

Campionat de 
Mallorca 

195 
80,00€ 80,00€ 20,15€ 180,15€ 35.129,25€ 

Trofeu Consell de 
Mallorca 

24 50,00€ 80,00€ 33,84€ 163,84€ 3.932,16€ 

TOTAL DESPESES 39.061,41€ 

 

3.2.- El Consell de Mallorca aportarà la quantitat de 16.660,03 € amb càrrec a 
la partida pressupostària 20 34101 48928 (document RC provisional núm. 
920130003142) del pressupost de despeses del Consell de Mallorca per a l’any 2013. 

 

3.3.- La unitat mòdul comptable serà l’ESDEVENIMENT.  

A aquesta unitat mòdul, s’imputarà la part proporcional de les despeses 
generades amb motiu del desenvolupament de l’activitat, com són els conceptes de: 
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� Arbitratge, despeses dels àrbitres del partit. 

� Gestió, despeses del Director del torneig que du a terme 
l’organització dels esdeveniments. 

� Material, despeses de material esportiu fungible i roba esportiva 
per als diferents esdeveniments i participants. 

 

3.4.- Tot el personal col·laborador tècnic i professional, relacionat amb les 
activitats esmentades, serà a càrrec de la Federació, que assumirà totes les obligacions 
socials, laborals i tributàries que derivin d'aquestes prestacions i que, en cap cas, 
suposarà una relació laboral o professional amb el Consell de Mallorca. 

Així mateix, la Federació serà responsable davant terceres persones de les 
activitats relacionades en aquest conveni. 

3.5.- A requeriment del Consell de Mallorca, en el termini de 24 hores, la 
Federació facilitarà la documentació que acrediti l'estructura i cobertura de la plantilla 
de personal, en general o per centres de treball. En tot cas, el Consell de Mallorca 
podrà sol·licitar que s'adjunti fotocòpia de l'imprès corresponent a l'últim ingrés 
reglamentari a la seguretat social i/o, quan escaigui, el document acreditatiu del 
pagament de l'última quota meritada en el règim de l'assegurança autònoma. 
Igualment i en les mateixes condicions facilitarà la documentació que acrediti haver 
efectuat les corresponents retencions i pagaments relatius a l'impost sobre la renda de 
les persones físiques dels treballadors que l'empresa hagi assignat a la prestació del 
servei. 

4.- Subcontractació 

4.1. - La federació pot subcontractar la totalitat de la realització del projecte 
esportiu d’acord amb el previst als articles 29 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions i l’article 68.1 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel 
qual s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre i el previst a aquest 
punt 4: 

4.2.-Quan l’activitat concertada amb terceres persones excedeixi del 20 % de 
l’import de la subvenció i aquest import sigui superior a 60.000,00 €, la 
subcontractació estarà sotmesa al compliment dels requisits següents: 

u) Que el contracte es faci per escrit. 

v) Que l’entitat concedent de la subvenció l’autoritzi prèviament, en la forma 
que determinin les bases reguladores (art. 29.3 de la Llei 38/2003). En 
aquest sentit s’autoritza a la federació beneficiària a dur a terme la 
subcontractació, en el cas que s’ultrapassin els límits esmentats, si acredita 
el compliment dels requisits següents: 

w) Un informe justificatiu del motiu de la subcontractació. 

x) El document en què s’ha formalitzat el servei subcontractat. 
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y) Una declaració responsable conforme l’entitat no està sotmesa a cap dels 
supòsits de vinculació amb la persona o entitat subcontractada prevists a 
l’article 68.2 del Reial decret 887/2006. 

4.3. - D’acord amb ‘article 29.7 de la Llei 38/2003, la federació no pot 
concertar l’execució total o parcial de les activitats subvencionades amb: 

u) Persones o entitats sotmeses a alguna de les prohibicions previstes a l’art. 
13 de la Llei 38/2003. 

v) Persones o entitats que hagin percebut altres subvencions per a la 
realització de l’activitat objecte de contractació. 

w) Intermediaris o assessors els honoraris dels quals es defineixen com un 
percentatge de cost total de l’operació, llevat que el pagament estigui 
justificat amb referència al valor de mercat del treball efectuat o dels 
serveis prestats. 

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

y) Persones o entitats sol·licitants d’ajuda o subvenció en la mateixa 
convocatòria i programa que no hagin obtingut subvenció perquè no 
compleixin els requisits o no assoleixin la valoració suficient. 

4.4.- S’autoritza el supòsit de subcontractació a favor de persones o 
entitats vinculades a l’entitat beneficiària recollit en l’apartat 4.3.d), sempre que 
es faci d’acord amb els termes següents: 

q) Quan l’activitat concertada amb la persona o entitat vinculada excedeix el 
20% de l’import de la subvenció i aquest és superior a 60.000 €, la 
subcontractació s’ha d’estipular per escrit mitjançant contracte. 

r) La subcontractació ha d’obeir a criteris d’eficàcia i eficiència en l’execució 
del projecte subvencionat. La federació ha de reflectir aquest criteris en la 
memòria presentada en justificar l’ajut. 

s) La federació ha d’indicar la vinculació amb la persona o entitat 
subcontractada en el contracte que signi amb aquesta o en la memòria 
justificativa de la subvenció. 

t) La subcontractació s’ha de dur a terme en condicions normals de mercat i, 
en aquest sentit, la federació ha d’haver demanat 3 pressuposts sobre 
l’activitat que vol subcontractar, per la qual cosa ha de presentar la factura 
definitiva de la subcontractació efectuada, a més dels 2 pressuposts 
rebutjats. 

 

5.- Despeses subvencionables 
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5.1.- Es consideren despeses subvencionables, als efectes del present conveni, 
aquelles que de manera indubtable responguin a la naturalesa de l’activitat 
subvencionada, i s’efectuïn durant el període comprés entre el dia 31 d’octubre de 
2012 i el 30 d’octubre de 2013. 

En cap cas el cost d’adquisició de les despeses subvencionables pot ser 
superior al valor de mercat. 

5.2.- Es considera despesa subvencionable aquella que respongui a la 
naturalesa del projecte esportiu subvencionat, sense la necessitat que s’hagin abonat o 
no encara les factures o altres documents que les acreditin. 

5.3.- Quan l’import de la despesa subvencionable superi la quantia de 
30.000,00€ en el cas de cost per execució d’obra, o de 12.000,00€ sense IVA, en el 
cas de subministrament de béns d’equip o prestació de serveis per empreses de 
consultoria o assistència tècnica, la Federació ha de sol·licitar com a mínim tres 
ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contracció del compromís per 
a la prestació del servei o el lliurament del bé, llevat que per les característiques 
especials de les despeses subvencionables no hi hagi en el mercat un nombre suficient 
d’entitats que el subministrin o el prestin, o llevat que la despesa s’hagi efectuat abans 
de la sol·licitud de la subvenció. L’elecció entre les ofertes presentades, que s’han 
d’aportar en la justificació o, si s’escau, en la sol·licitud de la subvenció, s’ha de fer 
d’acord amb criteris d’eficiència i economia, i s’han de justificar expressament en una 
memòria l’elecció quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa. 

5.4.- Les despeses financeres, les despeses d’assessoria jurídica o financera, 
les despeses notarials i registrals, i les despeses pericials per a la realització del 
projecte subvencionat i les d’administració específiques són subvencionables si estan 
directament relacionades amb l’activitat subvencionada i són indispensables per a 
l’adequada preparació o execució d’aquesta. 

5.5.- En cap cas no són despeses subvencionables: 

a) Els interessos deutors dels comptes bancaris. 

b) Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals. 

c) Les despeses de procediments judicials. 

d) Despeses d’adquisició de béns inventariables. 

Els tributs són despesa subvencionable quan el beneficiari de la subvenció els 
abona de manera efectiva. 

En cap cas no es consideren despeses subvencionables els impostos indirectes 
quan siguin susceptibles de recuperació o compensació, ni els impostos personals 
sobre la renda. 

6.- Justificació de la subvenció 
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6.1. – La justificació de la subvenció es realitzarà a través de mòduls. La unitat 
mòdul comptable serà l’ESDEVENIMENT.  

A aquesta unitat mòdul, s’imputarà la part proporcional de les despeses 
generades amb motiu del desenvolupament de l’activitat, com són els 
conceptes de:  

- Arbitratge 
- Gestió 
- Material 

 

             6.2 - La realització d’activitats es justificarà mitjançant una certificació 
federativa dels esdeveniments realitzats en la qual es detallaran els esdeveniments, 
data, horari, lloc / instal·lació i nombre de participants. 

6.3 - Quan les activitats hagin estat finançades, a més de la subvenció, amb 
fons propis o altres subvencions o recursos, s’haurà d’acreditar en la 
justificació l’import, la procedència  i l’aplicació d’aquest fons a les activitats 
subvencionades. 

6.4 - L’import esmentat al punt 3.1 d’aquest conveni, s’abonarà a la Federació 
amb la presentació prèvia dels justificants d'haver realitzat l’activitat subvencionada. 

Si la despesa justificada és inferior a l’import del pressupost presentat es reduirà 
proporcionalment la subvenció concedida. 

6.5- La federació haurà de realitzar la justificació de despeses d’una sola 
vegada (total).  

La documentació justificativa de la totalitat del projecte d’actuació que va 
servir de base a la concessió de la subvenció, s’haurà d’aportar com a màxim 
el dia 31 d’octubre de 2013 (el mateix dia 31 d’octubre està dins el termini per 
presentar la documentació de justificació).  

6.6.- La Federació, es compromet a realitzar la gestió econòmica i 
administrativa, sent la  dipositaria i responsable de custodia de tots els 
justificants de pagament i altra documentació, degudament tramesa. Segons la 
legislació vigent, aquesta documentació estarà a disposició del requeriment del 
Consell de Mallorca.  

7. Documentació que s’haurà de presentar per la Justificació de la 
Subvenció 

Al termini de l’activitat, la Federació haurà de presentar davant la Direcció 
Insular d’Esports la següent documentació: 

13. Una MEMÒRIA JUSTIFICATIVA del compliment de les condicions imposades a la 
concessió de la subvenció, amb indicació dels partits realitzats especificant data, hora, 
equips, categoria, lloc i resultat. Es pot presentar en format pdf, en suport digital 
(CD). La resta de documentació s’haurà de presentar en paper, d’acord amb els 
models facilitats per a la Direcció Insular d’Esports.  
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14. El president/a de la Federació aportarà un certificat on s’indiqui que l’activitat 
subvencionada s’ha realitzat i desenvolupat d’acord amb la programació establerta, 
sense que s’hagi produït cap tipus d’incidència. En el mateix s’acreditarà que la 
documentació justificativa compleix tots els requisits prevists a la legislació vigent i 
es troba a disposició del Consell de Mallorca.  

En el supòsit que s’hagi produït algun tipus d’incidència, es farà constar 
en l’esmentat certificat indicant-hi els motius pels quals l’activitat no s’ha pogut realitzar i 
desenvolupar d’acord a l’activitat inicialment prevista.  

 

15. Una memòria econòmica justificativa que haurà de contenir els punts següents:  

a. Declaració de la Federació sobre  els esdeveniments realitzats.  

b. Un detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat 
subvencionada amb indicació de l’import i la seva procedència. 

c. Certificat d’ingressos i despeses per part del president a la justificació 
presentada. 

d. Quantia de la subvenció calculada sobre la base de les activitats 
quantificades a la memòria d’actuació i els mòduls previstos en aquest 
conveni. 

  8. Memòria tècnico-esportiva  

Abans de la data de 30 de novembre de 2013 (inclòs) es presentarà una 
MEMÒRIA TÈCNICO-ESPORTIVA, es pot presentar en format pdf o en suport digital 
(CD), d’acord al guió facilitat per la Direcció Insular d’Esports, on s’explicaran les 
actuacions realitzades així com el nombre de participants. 

Aquesta memòria no té l’objecte de justificar la subvenció regulada en aquest 
conveni, només té la intenció de facilitar informació a la Direcció Insular d’Esports 
per tal que pugui analitzar la realitat esportiva de l’esport escolar federat a Mallorca.  

9.- Pagament de la subvenció 

9.1.- L’import de la subvenció s’abonarà prèvia presentació dels justificants 
corresponents a la despeses generades per l’activitat en el període comprès entre el 
31/10/2012 i el 30/10/2013. 

9.2.- D’acord amb el previst en la base 25.2 de les bases d’execució del 
Pressupost General del Consell de Mallorca per a l’any 2013, amb caràcter 
excepcional, la consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública podrà concedir 
bestretes d’un màxim del 50% de l’import de les subvencions concedides, sense 
l’obligació de concedir aval, previ informe del centre gestor de la despesa acreditatiu 
de les circumstàncies que aconsellin l’adopció d’aquesta mesura, sempre i quan els 
beneficiaris de les subvencions siguin entitats sense ànim de lucre o Ajuntaments. 

9.3.- Es preveu la possibilitat de bestreure part d’aquesta subvenció abans de la 
realització de l’activitat o despesa per a la qual ha estat concedida 
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10.- Obligacions de la Federació 

10.1.- La Federació, a més del que s’ha exposat fins ara, queda sotmesa a les 
següents obligacions: 

oo) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció d’acord amb les 
condicions establertes. 

pp)  Comunicar al Consell de Mallorca les modificacions que 
s’hagin produït i que siguin causa de la concessió o del compliment de la 
subvenció. 

qq) Comunicar, en el seu cas, al Consell de Mallorca, l’obtenció de 
subvencions o ajudes per la mateixa finalitat no previstes en el moment de 
sol·licitar la subvenció. 

rr) Constituir les garanties que siguin exigibles, en el seu cas. 

ss) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control financer 
que pugui dur a terme tant el Consell de Mallorca, com el Tribunal de 
Comptes, o en el seu cas la Sindicatura de Comptes. 

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

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

vv) D’acord amb l’establert a l’article 14.1 e) i  34.5 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el beneficiari de la 
subvenció haurà d’acreditar estar al corrent en el compliment de les seves 
obligacions tributàries, de Seguretat Social i amb el Consell de Mallorca, en 
dos moments: abans de dictar-se la proposta de resolució de concessió i en el 
moment de pagament de la subvenció. 

ww) La federació obligarà a que els clubs esportius no cobrin 
entrades als esdeveniments esportius corresponents a les categories 
d’esportistes en edat escolar (entre 6 i 16 anys)    

xx) Es farà constar el suport del Consell de Mallorca en les 
activitats objecte de la subvenció en els següents termes: 

1. A qualsevol acte públic de presentació, celebració, finals 
o d’altres es convidarà als representants del Consell de Mallorca. 

2. Qualsevol publicitat, informació i/o nota pública, 
s’atendrà al que especifica l’apartat g), havent, també, d’incloure en 
qualsevol document, roba esportiva, cartell, publicació i/o opuscle els 
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anagrames del Consell de Mallorca i els d’aquelles entitats amb les 
quals el Consell de Mallorca hagi firmat conveni d’esponsorització i 
col·laboració en el programa “L’Esport per a l’Edat Escolar". 

El Consell de Mallorca podrà modificar l’acord de concessió de la subvenció 
en cas d’alteració de les condicions o d’obtenció d’altres ajudes concurrents que no 
figurin a la sol·licitud, quan l’activitat u objecte determinat de la subvenció es vegi 
modificat per causes imprevistes o sigui d’impossible compliment, l’òrgan competent 
del Consell de Mallorca podrà resoldre aplicar la quantitat concedida a la nova 
activitat o objecte. 

L’òrgan competent del Consell de Mallorca podrà anular total o parcialment 
aquesta subvenció, en cas d’incompliment per part de la Federació, d’alguna de les 
obligacions previstes en aquest conveni, així com exigir el reintegrament de la 
subvenció en cas d’incompliment. 

La Federació en aquest cas vindrà obligada al reintegrament de les quantitats 
rebudes i dels interessos de demora que corresponguin, tot això prèvia la tramitació 
del corresponent procediment previst a les lleis, que en tot cas serà contradictori i 
garantit sempre el dret de l’interessat a l’audiència. 

Si el procediment de reintegrament s’hagués iniciat com a conseqüència de 
fets que poguessin ser constitutius d’infracció administrativa, aquesta es posarà en 
coneixement de l’òrgan competent per a la iniciació del corresponent procediment 
sancionador. 

11.- Durada 

El present conveni, de caràcter administratiu, tindrà vigència des de la data de 
signatura, fins dia 31 d’octubre 2013. 

12.- Resolució 

El present conveni es podrà extingir per expiració del temps convingut, i podrà 
rescindir-se per qualsevol de les parts, mitjançant denúncia d’alguna d’elles, que serà 
comunicada a l’altra amb una antelació mínima de quinze dies, o per alguna de les 
següents causes: 

10. El mutu acord de les parts, que s’haurà de formalitzar per escrit. 

11. L’incompliment greu i/o manifest de les obligacions d’una de les parts 
signants del conveni. 

12. La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de poder dur a terme l’objecte 
del conveni. 

13.- Acord de Funcionament del programa l’Esport per a l’Edat Escolar a 
Mallorca.  
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La signatura del present conveni compromet a les parts sotasignants a 
respectar l’Acord de Funcionament del programa l’Esport per a l’Edat Escolar 
a Mallorca signat pel president de la Federació de Tennis de les Illes Balears i 
el Director Insular d’Esports.  

14.- Ús d’instal·lacions esportives.  

La Direcció Insular d’Esports es compromet a facilitar a la Federació l’ús de 
les instal·lacions esportives de Sant Ferran previ acord entre ambdues parts. 
 

Les instal·lacions esportives on es duen a terme les activitats del Programa 
l’Esport per a l’Edat Escolar han d’estar homologades, si escau, per la federació, 
igualment han de tenir les autoritzacions que siguin necessàries per dur a terme 
l’activitat per part de l’organisme competent. 

 
L’accés a les instal·lacions esportives on es duen a terme partits, competicions 

o activitats del Programa l’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca és lliure i de 
caràcter gratuït. 

En cas d’incompliment la federació esportiva corresponent haurà d’informar 
per escrit d’ofici o a instància de la Direcció Insular d’Esports del Consell de 
Mallorca, sobre els fets esdevinguts. 

 
L’incompliment d’aquests requisits per parts dels clubs o de les entitats 

esportives pot ésser motiu de denegació de qualsevol de les línies d’ajudes i de 
subvencions d’aquesta institució. 

15.- Competència jurisdiccional 

Les parts renuncien al seu propi fur i se sotmeten expressament als jutges i 
tribunals de Palma de Mallorca. 

I, en prova de conformitat, signen totes i cadascuna de les pàgines d’aquest 
document, en quatre originals i a un sol efecte, en la ciutat i en la data indicats a dalt. 

 

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

 

PUNT 26. PROPOSTA D’ACORD DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ A LA 
FEDERACIÓ BALEAR DE TAEKWONDO PER AL DEL 
DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA “L’ESPORT PER A L’EDAT 
ESCOLAR A MALLORCA” (TAEKWONDO) PEL PERÍODE COMPRÈS 
ENTRE EL 31/10/2012 I EL 30/10/2013 I D’APROVACIÓ DEL TEXT DEL 
CONVENI REGULADOR. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del vicepresident de Cultura, Patrimoni i 
Esports que diu: 
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ANTECEDENTS: 

Atesa la sol·licitud de subvenció nominativa formulada per la FEDERACIÓ 
BALEAR DE TAEKWONDO, davant la Direcció Insular d’Esports.  

Atesos l’informe justificatiu de la conveniència de la concessió de la subvenció, emes 
per la cap de Secció de Foment de l’Esport, amb el vistiplau del secretari tècnic de la 
vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports. 

Atès l'informe jurídic de data 9 d’abril de 2013. 

Atès l’informe de fiscalització prèvia núm. ref. 12/13 de data 10 de maig de 2013. 

Atès el que disposen l’article 17.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions, el punt 3 de l’article 65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol i 
l’apartat i) de l’article 8 de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de Consells Insulars, 
correspon al Ple del Consell de Mallorca, la competència per a concedir aquesta 
subvenció i aprovar el seu conveni regulador.  

Per tot això, propòs al Ple que adopti el següent: 

ACORD 

Primer.- APROVAR la concessió d’una subvenció per un import de 9.189 €,  a 
favor de la FEDERACIÓ BALEAR DE TAEKWONDO amb NIF- 
V07290299, per al desenvolupament del programa l’esport per a l’edat escolar 
a Mallorca (Taekwondo), durant el període comprés entre el 31/10/2012 i el 
30/10/2013. 
 
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa per un import de 9.189 €, 
amb càrrec a la partida pressupostària  20 34101 48940 del pressupost de 
despeses del Consell de Mallorca de l’exercici 2013 (RC núm. 220130004753) 
a favor de la FEDERACIÓ BALEAR DE TAEKWONDO,  amb NIF- 
V07290299. 

Tercer.- APROVAR EL TEXT DEL CONVENI mitjançant el qual s’instrumentarà 
l’atorgament de l’esmentada subvenció. 

Quart.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’entitat interessada i a la Intervenció 
General. 

Conveni entre el Consell de Mallorca i la FEDERACIÓ BALEAR DE 
TAEKWONDO, als efectes del desenvolupament del programa “l’Esport per a 
l’Edat Escolar a Mallorca” (Taekwondo), pel període comprés entre el 31 
d’octubre de 2012 i el 30 d’octubre de 2013. 
 Palma, -- 
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REUNITS 

D’una part l’Hble. Sr. Joan Rotger Seguí, vicepresident de Cultura, Patrimoni i 
Esports del Consell de Mallorca, amb NIF S0711002F i amb domicili al carrer Palau 
Reial 1, 07001 de Palma. 

I d’altra el Sr. Antonio Navas Pozo com a President de la FEDERACIÓ 
BALEAR DE TAEKWONDO, (CIF V07290299) i domicili en C/ Capitan Castell 11, 
07004 Palma. 

ACTUEN 

La primera, en nom i representació del Consell de Mallorca. 

La segona, en la condició de President de la FEDERACIÓ BALEAR DE 
TAEKWONDO, en nom i representació d’aquesta Federació. 

Ambdues parts es reconeixen mútuament plena capacitat jurídica per a aquest 
acte. 

MANIFESTEN 

Primer.- Que el Consell de Mallorca té atribuïdes les competències en matèria 
d’esports per la Llei 6/1994, de dia 13 de desembre, d’atribució de competències dels 
consells insulars en matèria de patrimoni històric, de promoció sociocultural, 
d’animació sociocultural, de dipòsit legal de llibres i d’esports. 

Segon.- Que el Consell de Mallorca dóna suport al desenvolupament del 
programa “L’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca”, nivell bàsic per a la promoció 
de la pràctica de l’exercici físic per part de la població, l’objectiu del qual és 
promoure la pràctica d’activitats físiques i esportives de nivell tècnic mig-alt amb 
caràcter predominantment competitiu, fora de l’horari lectiu, a més d’aconseguir el 
desenvolupament integral del nin/a mitjançant la realització d’aquestes activitats, 
adaptades al seu nivell i edat. 

Tercer.- Que la FEDERACIÓ BALEAR DE TAEKWONDO, en endavant, 
la Federació, és una entitat privada sense ànim de lucre, l’objecte de la qual és, 
d’acord amb els seus estatuts, el foment i la pràctica física i esportiva d’àmbit 
federatiu. 

Quart.- Que la Federació ha presentat al Consell de Mallorca una sèrie 
d’activitats esportives adreçades a nins i nines en edat escolar de caràcter no 
obligatori, i ha demanat una subvenció al Consell de Mallorca per dur a terme 
aquestes activitats. 

Cinquè.- Que el dia xxxxxx el Ple del Consell de Mallorca va acordar atorgar 
a la FEDERACIÓ BALEAR DE TAEKWONDO una subvenció nominativa de 9.189 
€, per al desenvolupament del programa “l’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca” 
(Taekwondo), pel període comprés entre el 31 d’octubre de 2012 i el 30 d’octubre de 
2013. 
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Per tal d’instrumentar la subvenció esmentada i d’optimitzar el 
desenvolupament de l’activitat desenvolupada en l’àmbit del programa “l’Esport per a 
l’Edat Escolar a Mallorca” (Taekwondo), pel període comprés entre el 31 d’octubre 
de 2012 i el 30 d’octubre de 2013, acorden formalitzar el present CONVENI 
conforme a les següents clàusules: 

CLÀUSULES 

1. Objecte 
L’objecte d’aquest conveni és el programa “L’Esport per a l’Edat Escolar a 

Mallorca”, dins l’àmbit territorial de l’illa de Mallorca, d’acord amb el projecte d’activitats i 
el pressupost que ha presentat la Federació i que acompanya a la sol·licitud de subvenció.  

La programació d’activitats, pel període  comprès entre el 31/10/2012 i el 
30/10/2013 de la FEDERACIÓ BALEAR DE TAEKWONDO del programa “L’Esport per a 
l’Edat Escolar a Mallorca”, és la següent:  

 

Esdeveniment 

Data inici Data final 

Campionat de Mallorca infantil tècnica 25/11/12 25/11/12 
Trofeu de Nadal 15/12/12 15/12/12 
Open de tècnica 22/12/12 22/12/12 
Open Consell de Mallorca 13/04/13 13/04/13 
Campionat de Mallorca infantil combat 04/05/13 04/05/13 
Campionat Inter regional combat 18/05/13 18/05/13 
Clínic Alt Nivell de Tècnica 09/06/13 09/06/13 
Clínic FBT formació 21/09/13 21/09/13 
Clínic Alta competició combat 19/10/13 19/10/13 

 

El Consell de Mallorca aportarà la quantitat de 9189 € amb càrrec a la partida 
pressupostària 20 34101 48940 del vigent pressupost de despeses del Consell de 
Mallorca per a les activitats objecte del present conveni, realitzades per la Federació, 
durant el període comprés entre el 31/10/2012 i el 30/10/2013. 

2.- Condicions específiques per a l’exercici de l’activitat subvencionada 

2.1- La Federació accepta la unificació entre les activitats federatives i de 
l'esport per a l'edat escolar a Mallorca, en els termes següents: 

j) L'acord afecta les categories de nins i nines en edat escolar. (6 fins 16 
anys) 

k) Les activitats d'aquestes edats tindran, a tots els efectes, la consideració 
d'esport en edat escolar. 

2.2- DRETS D'INSCRIPCIÓ: Els drets d'inscripció es podran aplicar a fons perdut 
fins a un màxim de 55 euros per llicència, o 400 euros per club d’acord amb les 
previsions de la Convocatòria Anual del Programa de l’ Esport per a l’Edat Escolar a 
Mallorca.  

Els drets d'inscripció s'abonaran a la Federació o a la seva delegació insular a 
Mallorca. 
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La Federació donarà compte d’aquests drets d’inscripció al Consell de 
Mallorca. 

2.3.- VALIDESA ESPORTIVA DE L'ACTIVITAT: L'activitat, que serà l'única 
convocada per a aquestes categories a l'àmbit de Mallorca, tindrà doble validesa com 
a campionat unificat (federatiu/escolar). Aquesta doble validesa es reflectirà en 
qualsevol informació i convocatòria al respecte, havent de figurar a la documentació 
les inscripcions següents: 

El Consell de Mallorca       La  FEDERACIÓ BALEAR DE 
TAEKWONDO 

  

Esport Escolar                                       Comitè Tècnic Insular de Mallorca 

2.4.- INSCRIPCIÓ AL PROGRAMA DE L’ESPORT PER A L’EDAT ESCOLAR: se 
seguiran els procediments establerts a l’apartat 14 de l’Acord de Funcionament del 
Programa de l’Esport per a l’Edat Escolar “Documentació, comprovació, tramitació i 
terminis de presentació de la informació necessària per a inscriure equips i 
esportistes a les activitats del Programa”. 

2.5.- La Federació, té l’obligació de recopilar les actes i els resultats, i 
d’establir setmanalment les classificacions, havent d’exposar públicament tota aquesta 
informació així com de presentar-la si es requereix a la secció d’Esport Federat de la 
Direcció Insular d’Esports. Així mateix s’haurà d’informar al personal tècnic de la 
secció d’Esport Federat dels acords presos pel comitè de competició i l’assemblea 
general sempre que afectin l’acord de funcionament del programa de l’Esport per a 
l’Edat Escolar a Mallorca.  

2.6.- La Federació es compromet a respectar i complir l’acord de 
Funcionament del programa “ L’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca”, a més a més 
de totes les consideracions que el Departament d’Esports, Joventut i Igualtat del 
Consell de Mallorca faci al respecte. 

2.7.-Qualsevol acte públic de presentació, celebració, finals o d'altres estarà 
presidit pels representants del Consell de Mallorca. 

Qualsevol publicitat, informació i/o nota pública, s'atendrà al que especifica la 
clàusula anterior havent, d'incloure en qualsevol document, roba esportiva, cartell, 
publicació i/o opuscle els anagrames actualitzats del Consell de Mallorca i els 
d'aquelles entitats amb les quals el Consell de Mallorca hagi firmat conveni 
d'esponsorització i col·laboració en el programa de "L'Esport per a l'Edat Escolar a 
Mallorca". 

2.8.- El Consell de Mallorca podrà convocar, amb caràcter de promoció i com 
a jocs esportius les activitats que consideri oportunes i gaudirà de la col·laboració de 
la Federació. 

2.9.- Totes les activitats que corresponguin al programa de l’Esport per a 
l’Edat Escolar a Mallorca, es regiran pel disposat en aquest conveni i, estaran 
subjectes, a les decisions de la Federació i del Consell de Mallorca. 

 
3.- Finançament de les activitats 
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3.1.- El Consell de Mallorca, dotarà a la Federació, amb la quantitat de 9.189 
€, destinats al pagament de les despeses que generi el desenvolupament de les 
activitats, que corresponen als esdeveniments que a continuació es detallen, 
corresponents al període comprès entre el 31/10/2012 i el 30/10/2013: 

Cost total Activitat pel període comprès entre el 31/10/2012 i el 30/10/2013:  
10.210 € 

Subvenció Consell de Mallorca:      9.189 € 

% subvencionat del projecte:                90% 

 

Esdeveniment 
Nº 

esdev. 
Cost 

Arbitratge 
Gestió Material 

Cost 
Esdev. 

Total 

Open Consell de 
Mallorca 

1 
460,00€ 200,00€ 250,00€ 910,00€ 910,00€ 

Open de tècnica 1 460,00€ 200,00€ 250,00€ 910,00€ 910,00€ 

Trofeu Nadal 
combat 

1 460,00€ 200,00€ 250,00€ 910,00€ 910,00€ 

Campionat Inter 
regional combat 

1 460,00€ 200,00€ 250,00€ 910,00€ 910,00€ 

Campionat de 
Mallorca infantil 
combat 

1 460,00€ 200,00€ 250,00€ 910,00€ 910,00€ 

Campionat de 
Mallorca infantil 
tècnica 

1 460,00€ 200,00€ 250,00€ 910,00€ 910,00€ 

Clínic Alta 
competició combat 

1 
- 1.000,00€ 

250,00€ 
1.250,00€ 1.250,00€ 

Clínic Alt nivell 
tècnica 

1 
- 1.000,00€ 

250,00€ 
1.250,00€ 1.250,00€ 

Clínic FBTKD 
formació 

1 
- 2.000,00€ 

250,00€ 
2.250,00€ 2.250,00€ 

TOTAL DESPESES 10.210,00€ 

 

3.2.- El Consell de Mallorca aportarà la quantitat de 9.189 € amb càrrec a la 
partida pressupostària 20 34101 48940 (document RC provisional 920130003165) 
del pressupost de despeses del Consell de Mallorca per a l’any 2013. 

3.3.- La unitat mòdul comptable serà l’ESDEVENIMENT.  

A aquesta unitat mòdul, s’imputarà la part proporcional de les despeses 
generades amb motiu del desenvolupament de l’activitat, com són els conceptes de: 
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� Arbitratge, que fan referència al personal tècnic necessari per al 
desenvolupament dels esdeveniments (jutges, àrbitres i director 
arbitratge) 

� Gestió, despeses que corresponen a les despeses d’allotjament i 
dietes dels equips invitats i als honoraris de coordinador i 
administratiu que duen a terme la gestió administrativa de 
l’esport escolar. 

� Material fungible, són les despeses derivades de material 
d’impremta i material esportiu fungible.  

3.4.- Tot el personal col·laborador tècnic i professional, relacionat amb les 
activitats esmentades, serà a càrrec de la Federació, que assumirà totes les obligacions 
socials, laborals i tributàries que derivin d'aquestes prestacions i que, en cap cas, 
suposarà una relació laboral o professional amb el Consell de Mallorca. 

Així mateix, la Federació serà responsable davant terceres persones de les 
activitats relacionades en aquest conveni. 

3.5.- A requeriment del Consell de Mallorca, en el termini de 24 hores, la 
Federació facilitarà la documentació que acrediti l'estructura i cobertura de la plantilla 
de personal, en general o per centres de treball. En tot cas, el Consell de Mallorca 
podrà sol·licitar que s'adjunti fotocòpia de l'imprès corresponent a l'últim ingrés 
reglamentari a la seguretat social i/o, quan escaigui, el document acreditatiu del 
pagament de l'última quota meritada en el règim de l'assegurança autònoma. 
Igualment i en les mateixes condicions facilitarà la documentació que acrediti haver 
efectuat les corresponents retencions i pagaments relatius a l'impost sobre la renda de 
les persones físiques dels treballadors que l'empresa hagi assignat a la prestació del 
servei. 

4.- Subcontractació 

4.1. - La federació pot subcontractar la totalitat de la realització del projecte 
esportiu d’acord amb el previst als articles 29 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions i l’article 68.1 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel 
qual s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre i el previst a aquest 
punt 4: 

4.2.-Quan l’activitat concertada amb terceres persones excedeixi del 20 % de 
l’import de la subvenció i aquest import sigui superior a 60.000,00 €, la 
subcontractació estarà sotmesa al compliment dels requisits següents: 

z) Que el contracte es faci per escrit. 

aa) Que l’entitat concedent de la subvenció l’autoritzi prèviament, en la forma 
que determinin les bases reguladores (art. 29.3 de la Llei 38/2003). En 
aquest sentit s’autoritza a la federació beneficiària a dur a terme la 
subcontractació, en el cas que s’ultrapassin els límits esmentats, si acredita 
el compliment dels requisits següents: 

bb) Un informe justificatiu del motiu de la subcontractació. 

cc) El document en què s’ha formalitzat el servei subcontractat. 



 100

dd) Una declaració responsable conforme l’entitat no està sotmesa a cap dels 
supòsits de vinculació amb la persona o entitat subcontractada prevists a 
l’article 68.2 del Reial decret 887/2006. 

4.3. - D’acord amb ‘article 29.7 de la Llei 38/2003, la federació no pot 
concertar l’execució total o parcial de les activitats subvencionades amb: 

z) Persones o entitats sotmeses a alguna de les prohibicions previstes a l’art. 
13 de la Llei 38/2003. 

aa) Persones o entitats que hagin percebut altres subvencions per a la 
realització de l’activitat objecte de contractació. 

bb) Intermediaris o assessors els honoraris dels quals es defineixen com un 
percentatge de cost total de l’operació, llevat que el pagament estigui 
justificat amb referència al valor de mercat del treball efectuat o dels 
serveis prestats. 

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

dd) Persones o entitats sol·licitants d’ajuda o subvenció en la mateixa 
convocatòria i programa que no hagin obtingut subvenció perquè no 
compleixin els requisits o no assoleixin la valoració suficient. 

4.4.- S’autoritza el supòsit de subcontractació a favor de persones o 
entitats vinculades a l’entitat beneficiària recollit en l’apartat 4.3.d), sempre que 
es faci d’acord amb els termes següents: 

u) Quan l’activitat concertada amb la persona o entitat vinculada excedeix el 
20% de l’import de la subvenció i aquest és superior a 60.000 €, la 
subcontractació s’ha d’estipular per escrit mitjançant contracte. 

v) La subcontractació ha d’obeir a criteris d’eficàcia i eficiència en l’execució 
del projecte subvencionat. La federació ha de reflectir aquest criteris en la 
memòria presentada en justificar l’ajut. 

w) La federació ha d’indicar la vinculació amb la persona o entitat 
subcontractada en el contracte que signi amb aquesta o en la memòria 
justificativa de la subvenció. 

x) La subcontractació s’ha de dur a terme en condicions normals de mercat i, 
en aquest sentit, la federació ha d’haver demanat 3 pressuposts sobre 
l’activitat que vol subcontractar, per la qual cosa ha de presentar la factura 
definitiva de la subcontractació efectuada, a més dels 2 pressuposts 
rebutjats. 

5.- Despeses subvencionables 

5.1.- Es consideren despeses subvencionables, als efectes del present conveni, 
aquelles que de manera indubtable responguin a la naturalesa de l’activitat 
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subvencionada, i s’efectuïn durant el període comprés entre el dia 31 d’octubre de 
2012 i el 30 d’octubre de 2013. 

En cap cas el cost d’adquisició de les despeses subvencionables pot ser 
superior al valor de mercat. 

5.2.- Es considera despesa subvencionable aquella que respongui a la 
naturalesa del projecte esportiu subvencionat, sense la necessitat que s’hagin abonat o 
no encara les factures o altres documents que les acreditin. 

5.3.- Quan l’import de la despesa subvencionable superi la quantia de 
30.000,00€ en el cas de cost per execució d’obra, o de 12.000,00€ sense IVA, en el 
cas de subministrament de béns d’equip o prestació de serveis per empreses de 
consultoria o assistència tècnica, la Federació ha de sol·licitar com a mínim tres 
ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contracció del compromís per 
a la prestació del servei o el lliurament del bé, llevat que per les característiques 
especials de les despeses subvencionables no hi hagi en el mercat un nombre suficient 
d’entitats que el subministrin o el prestin, o llevat que la despesa s’hagi efectuat abans 
de la sol·licitud de la subvenció. L’elecció entre les ofertes presentades, que s’han 
d’aportar en la justificació o, si s’escau, en la sol·licitud de la subvenció, s’ha de fer 
d’acord amb criteris d’eficiència i economia, i s’han de justificar expressament en una 
memòria l’elecció quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa. 

5.4.- Les despeses financeres, les despeses d’assessoria jurídica o financera, 
les despeses notarials i registrals, i les despeses pericials per a la realització del 
projecte subvencionat i les d’administració específiques són subvencionables si estan 
directament relacionades amb l’activitat subvencionada i són indispensables per a 
l’adequada preparació o execució d’aquesta. 

5.5.- En cap cas no són despeses subvencionables: 

a) Els interessos deutors dels comptes bancaris. 

b) Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals. 

c) Les despeses de procediments judicials. 

d) Despeses d’adquisició de béns inventariables. 

Els tributs són despesa subvencionable quan el beneficiari de la subvenció els 
abona de manera efectiva. 

En cap cas no es consideren despeses subvencionables els impostos indirectes 
quan siguin susceptibles de recuperació o compensació, ni els impostos personals 
sobre la renda. 

6.- Justificació de la subvenció 

6.1. – La justificació de la subvenció es realitzarà a través de mòduls. La unitat 
mòdul comptable serà l’ESDEVENIMENT.  
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A aquesta unitat mòdul, s’imputarà la part proporcional de les despeses 
generades amb motiu del desenvolupament de l’activitat, com són els 
conceptes de:  

- Arbitratge 
- Gestió 
- Material 

             6.2 - La realització d’activitats es justificarà mitjançant una certificació 
federativa dels esdeveniments realitzats en la qual es detallaran els esdeveniments, 
data, horari, lloc / instal·lació i nombre de participants. 

6.3 - Quan les activitats hagin estat finançades, a més de la subvenció, amb 
fons propis o altres subvencions o recursos, s’haurà d’acreditar en la 
justificació l’import, la procedència  i l’aplicació d’aquest fons a les activitats 
subvencionades. 

6.4 - L’import esmentat al punt 3.1 d’aquest conveni, s’abonarà a la Federació 
amb la presentació prèvia dels justificants d'haver realitzat l’activitat subvencionada. 

Si la despesa justificada és inferior a l’import del pressupost presentat es reduirà 
proporcionalment la subvenció concedida. 

6.5- La federació haurà de realitzar la justificació de despeses d’una sola 
vegada (total).  

La documentació justificativa de la totalitat del projecte d’actuació que va 
servir de base a la concessió de la subvenció, s’haurà d’aportar com a màxim 
el dia 31 d’octubre de 2013 (el mateix dia 31 d’octubre està dins el termini per 
presentar la documentació de justificació).  

6.6.- La Federació, es compromet a realitzar la gestió econòmica i 
administrativa, sent la  dipositaria i responsable de custodia de tots els 
justificants de pagament i altra documentació, degudament tramesa. Segons la 
legislació vigent, aquesta documentació estarà a disposició del requeriment del 
Consell de Mallorca.  

7. Documentació que s’haurà de presentar per la Justificació de la 
Subvenció 

Al termini de l’activitat, la Federació haurà de presentar davant la Direcció 
Insular d’Esports la següent documentació: 

16. Una MEMÒRIA JUSTIFICATIVA del compliment de les condicions imposades a la 
concessió de la subvenció, amb indicació dels partits realitzats especificant data, hora, 
equips, categoria, lloc i resultat. Es pot presentar en format pdf, en suport digital 
(CD). La resta de documentació s’haurà de presentar en paper, d’acord amb els 
models facilitats per a la Direcció Insular d’Esports.  

17. El president/a de la Federació aportarà un certificat on s’indiqui que l’activitat 
subvencionada s’ha realitzat i desenvolupat d’acord amb la programació establerta, 
sense que s’hagi produït cap tipus d’incidència. En el mateix s’acreditarà que la 
documentació justificativa compleix tots els requisits prevists a la legislació vigent i 
es troba a disposició del Consell de Mallorca.  
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En el supòsit que s’hagi produït algun tipus d’incidència, es farà constar 
en l’esmentat certificat indicant-hi els motius pels quals l’activitat no s’ha pogut realitzar i 
desenvolupar d’acord a l’activitat inicialment prevista.  

18. Una memòria econòmica justificativa que haurà de contenir els punts següents:  

a. Declaració de la Federació sobre  els esdeveniments realitzats.  

b. Un detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat 
subvencionada amb indicació de l’import i la seva procedència. 

c. Certificat d’ingressos i despeses per part del president a la justificació 
presentada. 

d. Quantia de la subvenció calculada sobre la base de les activitats 
quantificades a la memòria d’actuació i els mòduls previstos en aquest 
conveni. 

  8. Memòria tècnico-esportiva  

Abans de la data de 30 de novembre de 2013 (inclòs) es presentarà una 
MEMÒRIA TÈCNICO-ESPORTIVA, es pot presentar en format pdf o en suport digital 
(CD), d’acord al guió facilitat per la Direcció Insular d’Esports, on s’explicaran les 
actuacions realitzades així com el nombre de participants. 

Aquesta memòria no té l’objecte de justificar la subvenció regulada en aquest 
conveni, només té la intenció de facilitar informació a la Direcció Insular d’Esports 
per tal que pugui analitzar la realitat esportiva de l’esport escolar federat a Mallorca.  

9.- Pagament de la subvenció 

9.1.- L’import de la subvenció s’abonarà prèvia presentació dels justificants 
corresponents a la despeses generades per l’activitat en el període comprès entre el 
31/10/2012 i el 30/10/2013. 

9.2.- D’acord amb el previst en la base 25.2 de les bases d’execució del 
Pressupost General del Consell de Mallorca per a l’any 2013, amb caràcter 
excepcional, la consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública podrà concedir 
bestretes d’un màxim del 50% de l’import de les subvencions concedides, sense 
l’obligació de concedir aval, previ informe del centre gestor de la despesa acreditatiu 
de les circumstàncies que aconsellin l’adopció d’aquesta mesura, sempre i quan els 
beneficiaris de les subvencions siguin entitats sense ànim de lucre o Ajuntaments. 

9.3.- Es preveu la possibilitat de bestreure part d’aquesta subvenció abans de la 
realització de l’activitat o despesa per a la qual ha estat concedida 

10.- Obligacions de la Federació 

10.1.- La Federació, a més del que s’ha exposat fins ara, queda sotmesa a les 
següents obligacions: 
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yy) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció d’acord amb les 
condicions establertes. 

zz)  Comunicar al Consell de Mallorca les modificacions que 
s’hagin produït i que siguin causa de la concessió o del compliment de la 
subvenció. 

aaa) Comunicar, en el seu cas, al Consell de Mallorca, l’obtenció de 
subvencions o ajudes per la mateixa finalitat no previstes en el moment de 
sol·licitar la subvenció. 

bbb) Constituir les garanties que siguin exigibles, en el seu cas. 

ccc) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control financer 
que pugui dur a terme tant el Consell de Mallorca, com el Tribunal de 
Comptes, o en el seu cas la Sindicatura de Comptes. 

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

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

fff) D’acord amb l’establert a l’article 14.1 e) i  34.5 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el beneficiari de la 
subvenció haurà d’acreditar estar al corrent en el compliment de les seves 
obligacions tributàries, de Seguretat Social i amb el Consell de Mallorca, en 
dos moments: abans de dictar-se la proposta de resolució de concessió i en el 
moment de pagament de la subvenció. 

ggg) La federació obligarà a que els clubs esportius no cobrin 
entrades als esdeveniments esportius corresponents a les categories 
d’esportistes en edat escolar (entre 6 i 16 anys)    

hhh) Es farà constar el suport del Consell de Mallorca en les 
activitats objecte de la subvenció en els següents termes: 

1. A qualsevol acte públic de presentació, celebració, finals 
o d’altres es convidarà als representants del Consell de Mallorca. 

2. Qualsevol publicitat, informació i/o nota pública, 
s’atendrà al que especifica l’apartat g), havent, també, d’incloure en 
qualsevol document, roba esportiva, cartell, publicació i/o opuscle els 
anagrames del Consell de Mallorca i els d’aquelles entitats amb les 
quals el Consell de Mallorca hagi firmat conveni d’esponsorització i 
col·laboració en el programa “L’Esport per a l’Edat Escolar". 
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El Consell de Mallorca podrà modificar l’acord de concessió de la subvenció 
en cas d’alteració de les condicions o d’obtenció d’altres ajudes concurrents que no 
figurin a la sol·licitud, quan l’activitat u objecte determinat de la subvenció es vegi 
modificat per causes imprevistes o sigui d’impossible compliment, l’òrgan competent 
del Consell de Mallorca podrà resoldre aplicar la quantitat concedida a la nova 
activitat o objecte. 

L’òrgan competent del Consell de Mallorca podrà anular total o parcialment 
aquesta subvenció, en cas d’incompliment per part de la Federació, d’alguna de les 
obligacions previstes en aquest conveni, així com exigir el reintegrament de la 
subvenció en cas d’incompliment. 

La Federació en aquest cas vindrà obligada al reintegrament de les quantitats 
rebudes i dels interessos de demora que corresponguin, tot això prèvia la tramitació 
del corresponent procediment previst a les lleis, que en tot cas serà contradictori i 
garantit sempre el dret de l’interessat a l’audiència. 

Si el procediment de reintegrament s’hagués iniciat com a conseqüència de 
fets que poguessin ser constitutius d’infracció administrativa, aquesta es posarà en 
coneixement de l’òrgan competent per a la iniciació del corresponent procediment 
sancionador. 

11.- Durada 

El present conveni, de caràcter administratiu, tindrà vigència des de la data de 
signatura, fins dia 31 d’octubre 2013. 

12.- Resolució 

El present conveni es podrà extingir per expiració del temps convingut, i podrà 
rescindir-se per qualsevol de les parts, mitjançant denúncia d’alguna d’elles, que serà 
comunicada a l’altra amb una antelació mínima de quinze dies, o per alguna de les 
següents causes: 

13. El mutu acord de les parts, que s’haurà de formalitzar per escrit. 

14. L’incompliment greu i/o manifest de les obligacions d’una de les parts 
signants del conveni. 

15. La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de poder dur a terme l’objecte 
del conveni. 

13.- Acord de Funcionament del programa l’Esport per a l’Edat Escolar a 
Mallorca.  

La signatura del present conveni compromet a les parts sotasignants a 
respectar l’Acord de Funcionament del programa l’Esport per a l’Edat Escolar 
signat pel president de la Federació Balear de Taekwondo i el Director Insular 
d’Esports.  
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14.- Ús d’instal·lacions esportives.  

La Direcció Insular d’Esports es compromet a facilitar a la Federació l’ús de 
les instal·lacions esportives de Sant Ferran previ acord entre ambdues parts. 
 

Les instal·lacions esportives on es duen a terme les activitats del Programa 
l’Esport per a l’Edat Escolar han d’estar homologades, si escau, per la federació, 
igualment han de tenir les autoritzacions que siguin necessàries per dur a terme 
l’activitat per part de l’organisme competent. 

 
L’accés a les instal·lacions esportives on es duen a terme partits, competicions 

o activitats del Programa l’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca és lliure i de 
caràcter gratuït. 

En cas d’incompliment la federació esportiva corresponent haurà d’informar 
per escrit d’ofici o a instància de la Direcció Insular d’Esports del Consell de 
Mallorca, sobre els fets esdevinguts. 

 
L’incompliment d’aquests requisits per parts dels clubs o de les entitats 

esportives pot ésser motiu de denegació de qualsevol de les línies d’ajudes i de 
subvencions d’aquesta institució. 

15.- Competència jurisdiccional 

Les parts renuncien al seu propi fur i se sotmeten expressament als jutges i 
tribunals de Palma de Mallorca. 

I, en prova de conformitat, signen totes i cadascuna de les pàgines d’aquest 
document, en quatre originals i a un sol efecte, en la ciutat i en la data indicats a dalt. 

 

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

 

PUNT 27. PROPOSTA D’ACORD DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ A LA 
FEDERACIÓ BALEAR DE BÀSQUET DE LES ILLES BALEARS PER AL 
DEL DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA “L’ESPORT PER A L’EDAT 
ESCOLAR A MALLORCA” (BÀSQUET) PEL PERÍODE COMPRÈS ENTRE 
EL 31/10/2012 I EL 30/10/2013 I D’APROVACIÓ DEL TEXT DEL CONVENI 
REGULADOR. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del vicepresident de Cultura, Patrimoni i 
Esports que diu: 
 
ANTECEDENTS: 

Atesa la sol·licitud de subvenció nominativa formulada per la FEDERACIÓ DE 
BÀSQUET DE LES ILLES BALEARS, davant la Direcció Insular d’Esports.  
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Atesos l’informe justificatiu de la conveniència de la concessió de la subvenció, emes 
per la cap de Secció de Foment de l’Esport, amb el vistiplau del secretari tècnic de la 
vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports. 

Atès l'informe jurídic de data 17 d’abril de 2013. 

Atès l’informe de fiscalització prèvia núm. ref. 11/13 de data 10 de maig de 2013 

Atès el que disposen l’article 17.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions, el punt 3 de l’article 65 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol i 
l’apartat i) de l’article 8 de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de Consells Insulars, 
correspon al Ple del Consell de Mallorca, la competència per a concedir aquesta 
subvenció i aprovar el seu conveni regulador.  

Per tot això, propòs al Ple que adopti el següent: 

ACORD 

Primer.- APROVAR la concessió d’una subvenció per un import de 81.134,22 
€,  a favor de la FEDERACIÓ DE BÀSQUET DE LES ILLES BALEARS, 
amb NIF- G07192156, per al desenvolupament del programa l’esport per a 
l’edat escolar a Mallorca (bàsquet), durant el període comprés entre el 
31/10/2012 i el 30/10/2013. 

Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa per un import de 81.134,22 
€, amb càrrec a la partida pressupostària  20 34101 48913 del pressupost de 
despeses del Consell de Mallorca de l’exercici 2013 (RC núm. 220130004741) 
a favor de la FEDERACIÓ DE BÀSQUET DE LES ILLES BALEARS,  amb 
NIF- G07192156. 

Tercer.- APROVAR EL TEXT DEL CONVENI mitjançant el qual s’instrumentarà 
l’atorgament de l’esmentada subvenció. 

Quart.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’entitat interessada i a la Intervenció 
General. 

Conveni entre el Consell de Mallorca i la FEDERACIÓ DE BÀSQUET DE 
LES ILLES BALEARS, per al desenvolupament del programa “l’Esport per a 
l’Edat Escolar a Mallorca” (bàsquet), pel període comprés entre el 31 d’octubre 
de 2012 i el 30 d’octubre de 2013. 

 Palma,  

REUNITS 

D’una part l’Hble. Sr. Joan Rotger Seguí, vicepresident de Cultura, Patrimoni i 
Esports del Consell de Mallorca, amb NIF S0711002F i amb domicili al carrer Palau 
Reial 1, 07001 de Palma. 
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I d’altra el/la Sr. Jaime Estarellas Servera com a President de la FEDERACIÓ 
DE BÀSQUET DE LES ILLES BALEARS, amb NIF G07192156 i, amb domicili a 
C/ Bernareggi 6, 07014 Palma. 

ACTUEN 

El primer, en nom i representació del Consell de Mallorca. 

El segon, en la condició de President/a de la FEDERACIÓ DE BÀSQUET 
DE LES ILLES BALEARS , en nom i representació d’aquesta Federació. 

Ambdues parts es reconeixen mútuament plena capacitat jurídica per a aquest 
acte. 

MANIFESTEN 

Primer.- Que el Consell de Mallorca té atribuïdes les competències en matèria 
d’esports per la Llei 6/1994, de dia 13 de desembre, d’atribució de competències dels 
consells insulars en matèria de patrimoni històric, de promoció sociocultural, 
d’animació sociocultural, de dipòsit legal de llibres i d’esports. 

Segon.- Que el Consell de Mallorca dóna suport al desenvolupament del 
programa “L’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca”, nivell bàsic per a la promoció 
de la pràctica de l’exercici físic per part de la població, l’objectiu del qual és 
promoure la pràctica d’activitats físiques i esportives de nivell tècnic mig-alt amb 
caràcter predominantment competitiu, fora de l’horari lectiu, a més d’aconseguir el 
desenvolupament integral del nin/a mitjançant la realització d’aquestes activitats, 
adaptades al seu nivell i edat. 

Tercer.- Que la FEDERACIÓ DE BÀSQUET DE LES ILLES BALEARS 
, en endavant, la Federació, és una entitat privada sense ànim de lucre, l’objecte de la 
qual és, d’acord amb els seus estatuts, el foment i la pràctica física i esportiva d’àmbit 
federatiu. 

Quart.- Que la Federació ha presentat al Consell de Mallorca una sèrie 
d’activitats esportives adreçades a nins i nines en edat escolar de caràcter no 
obligatori, i ha demanat una subvenció al Consell de Mallorca per dur a terme 
aquestes activitats. 

Cinquè.- Que el dia xxxxxx el Ple del Consell de Mallorca va acordar atorgar 
a la FEDERACIÓ DE BÀSQUET DE LES ILLES BALEARS una subvenció 
nominativa de 81.134,22 €, per al desenvolupament del programa “l’Esport per a 
l’Edat Escolar a Mallorca” (bàsquet), pel període comprés entre el 31 d’octubre de 
2012 i el 30 d’octubre de 2013. 

Per tal d’instrumentar la subvenció esmentada i d’optimitzar el 
desenvolupament de l’activitat desenvolupada en l’àmbit del programa “l’Esport per a 
l’Edat Escolar a Mallorca” (bàsquet), pel període comprés entre el 31 d’octubre de 
2012 i el 30 d’octubre de 2013, acorden formalitzar el present CONVENI conforme a 
les següents clàusules: 
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CLÀUSULES 

1. Objecte 

L’objecte d’aquest conveni és desenvolupar el programa “L’Esport per a 
l’Edat Escolar a Mallorca”, dins l’àmbit territorial de l’illa de Mallorca, d’acord amb el 
projecte d’activitats i el pressupost que ha presentat la Federació i que acompanya a la 
sol·licitud de subvenció.  

La programació d’activitats (partits), pel període  comprès entre el 
31/10/2012 i el 30/10/2013 de la FEDERACIÓ DE BÀSQUET DE LES ILLES BALEARS 
del programa “L’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca”, és la següent:  

 
 

Categoria Modalitat Núm. de partits Data d’inici Data termini 
Iniciació Mixt 45 24/11/2012 25/05/2013 

Benjamí (premini) Masculí 264 17/11/2012 01/06/2013 
Benjamí (premini) Femení 146 24/11/2012 25/05/2013 
Benjamí (premini) Mixt 132 17/11/2012 01/06/2013 
Aleví (mini especial A) Masculí 90 09/11/2012 10/05/2013 
Aleví (mini especial A) Femení 84 09/11/2012 10/05/2013 
Aleví (mini preferent) Masculí 374 17/11/2012 01/06/2013 
Aleví (mini preferent) Femení 330 17/11/2012 02/06/2013 
Infantil  Femení 402 03/11/2012 01/06/2013 
Infantil Masculí 462 31/10/2012 25/05/2013 
Cadet  Masculí 430 03/11/2012 02/06/2013 
Cadet Femení 326 31/10/2012 02/06/2013 

 

El Consell de Mallorca aportarà la quantitat de 81.134,22 € amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 20 34101 48913 del vigent pressupost de despeses del 
Consell de Mallorca per a les activitats objecte del present conveni, realitzades per la 
Federació, durant el període comprés entre el 31/10/2012 i el 30/10/2013. 

2.- Condicions específiques per a l’exercici de l’activitat subvencionada 

2.1- La federació accepta la unificació entre les activitats federatives i de 
l'esport per a l'edat escolar a Mallorca, en els termes següents: 

l) L'acord afecta les categories de nins i nines en edat escolar. (6 a 16 anys) 

b) Les activitats d'aquestes edats tindran, a tots els efectes, la consideració 
d'esport en edat escolar. 

2.2- DRETS D'INSCRIPCIÓ: Els drets d'inscripció es podran aplicar a fons perdut 
fins a un màxim de 200€ per club i 92€ per equip, d’acord amb les previsions de la 
Convocatòria Anual del Programa de l’ Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca.  

Els drets d'inscripció s'abonaran a la Federació o a la seva delegació insular a 
Mallorca. 

La Federació donarà compte d’aquests drets d’inscripció al Consell de 
Mallorca. 

2.3.- VALIDESA ESPORTIVA DE L'ACTIVITAT: L'activitat, que serà l'única 
convocada per a aquestes categories a l'àmbit de Mallorca, tindrà doble validesa com 
a campionat unificat (federatiu/escolar). Aquesta doble validesa es reflectirà en 
qualsevol informació i convocatòria al respecte, havent de figurar a la documentació 
les inscripcions següents: 
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El Consell de Mallorca   

Esport Escolar     

La  Federació de Bàsquet de les 
Illes Balears 

Comitè Tècnic Insular de Mallorca 

 

2.4.- INSCRIPCIÓ AL PROGRAMA DE L’ESPORT PER A L’EDAT ESCOLAR: se 
seguiran els procediments establerts a l’apartat 14 de l’Acord de Funcionament del 
Programa de l’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca “Documentació, comprovació, 
tramitació i terminis de presentació de la informació necessària per a inscriure 
equips i esportistes a les activitats del Programa”. 

2.5.- La Federació, té l’obligació de recopilar les actes i els resultats, i 
d’establir setmanalment les classificacions, havent d’exposar públicament tota aquesta 
informació així com de presentar-la si es requereix a la secció d’Esport Federat de la 
Direcció Insular d’Esports. Així mateix s’haurà d’informar al personal tècnic de la 
secció d’Esport Federat dels acords presos pel comitè de competició i l’assemblea 
general sempre que afectin l’acord de funcionament del programa de l’Esport per a 
l’Edat Escolar a Mallorca.  

2.6.- La Federació es compromet a respectar i complir l’Acord de 
Funcionament del programa “ L’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca”, a 
més a més de totes les consideracions que la vicepresidència de Cultura, 
Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca faci al respecte. 

2.7.-Qualsevol acte públic de presentació, celebració, finals o d'altres estarà 
presidit pels representants del Consell de Mallorca. 

Qualsevol publicitat, informació i/o nota pública, s'atendrà al que especifica la 
clàusula anterior havent, d'incloure en qualsevol document, roba esportiva, cartell, 
publicació i/o opuscle els anagrames actualitzats del Consell de Mallorca i els 
d'aquelles entitats amb les quals el Consell de Mallorca hagi firmat conveni 
d'esponsorització i col·laboració en el programa de "L'Esport per a l'Edat Escolar a 
Mallorca ". 

2.8.- El Consell de Mallorca podrà convocar, amb caràcter de promoció i com 
a jocs esportius les activitats que consideri oportunes i gaudirà de la col·laboració de 
la Federació. 

2.9.- Totes les activitats que corresponguin al programa de l’Esport per a 
l’Edat Escolar a Mallorca, es regiran pel disposat en aquest conveni i, estaran 
subjectes, a les decisions de la Federació i del Consell de Mallorca. 

 

3.- Finançament de les activitats 

3.1.- El Consell de Mallorca, dotarà a la Federació, amb la quantitat de 
81.134,22 €, destinats al pagament de les despeses que generi el desenvolupament de 
les activitats, que corresponen als partits que a continuació es detallen, corresponents 
al període comprès entre el 31/10/2012 i el 30/10/2013: 
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Cost total Activitat pel període comprès entre el 31/10/2012 i el 30/10/2013:  
197.122,85 € 

Subvenció Consell de Mallorca:  81.134,22 € 

% subvencionat del projecte:     41,1592162% 

 

Categoria i modalitat 
Nombre 
partits Arbitratge 

Gestió Material Cost partit Total 

Cadet masculí 
430 92,00€ 

8,01€ 
4,00€ 104,01€ 44.724,30€ 

Cadet femení 326 92,00€ 8,01€ 4,00€ 104,01€ 33.907,26 € 

Infantil masculí 462 79,00€ 8,01€ 4,00€ 91,01€ 42.046,62€ 

Infantil femení 402 79,00€ 8,01€ 4,00€ 91,01€ 36.586,02€ 

Aleví (mini masc. Especial A) 90 30,00€ 8,01€ 4,00€ 42,01€ 3.780,90€ 

Aleví (mini fem. Especial A) 84 30,00€ 8,01€ 4,00€ 42,01€ 3.528,84€ 

Aleví (mini masc. Preferent) 374 16,00€ 8,01€ 4,00€ 28,01€ 10.475,74€ 

Aleví (mini fem. Preferent) 330 16,00€ 8,01€ 4,00€ 28,01€ 9.243,30€ 

Benjamí (premini masculí) 264 10,00€ 8,01€ 4,00€ 22,01€ 5.810,64€ 

Benjamí (premini femení) 146 10,00€ 8,01€ 4,00€ 22,01€ 3.213,46€ 

Benjamí mixt 132 10,00€ 8,01€ 4,00€ 22,01€ 2.905,32€ 

Iniciació mixt 45 8,00€ 8,01€ 4,00€ 20,01€ 900,45€ 

    TOTAL  197.122,85€ 

 

3.2.- El Consell de Mallorca aportarà la quantitat de 81.134,22 € amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 20 34101 48913 (document RC provisional 920130003125) 
del pressupost de despeses del Consell de Mallorca per a l’any 2013. 

3.3.- La unitat mòdul comptable serà el PARTIT.  

A aquesta unitat mòdul, s’imputarà la part proporcional de les despeses 
generades amb motiu del desenvolupament de l’activitat, com són els conceptes de:  

- Arbitratge 
- Gestió 
- Material 
 

3.4.- Tot el personal col·laborador tècnic i professional, relacionat amb les 
activitats esmentades, serà a càrrec de la Federació, que assumirà totes les 
obligacions socials, laborals i tributàries que derivin d'aquestes prestacions i 
que, en cap cas, suposarà una relació laboral o professional amb el Consell de 
Mallorca. 

Així mateix, la Federació serà responsable davant terceres persones de les 
activitats relacionades en aquest conveni. 

3.5.- A requeriment del Consell de Mallorca, en el termini de 24 hores, la 
Federació facilitarà la documentació que acrediti l'estructura i cobertura de la plantilla 



 112

de personal, en general o per centres de treball. En tot cas, el Consell de Mallorca 
podrà sol·licitar que s'adjunti fotocòpia de l'imprès corresponent a l'últim ingrés 
reglamentari a la seguretat social i/o, quan escaigui, el document acreditatiu del 
pagament de l'última quota meritada en el règim de l'assegurança autònoma. 
Igualment i en les mateixes condicions facilitarà la documentació que acrediti haver 
efectuat les corresponents retencions i pagaments relatius a l'impost sobre la renda de 
les persones físiques dels treballadors que l'empresa hagi assignat a la prestació del 
servei. 

4.- Subcontractació 

4.1. - La federació pot subcontractar la totalitat de la realització del projecte 
esportiu d’acord amb el previst als articles 29 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions i l’article 68.1 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel 
qual s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre i el previst a aquest 
punt 4: 

4.2.-Quan l’activitat concertada amb terceres persones excedeixi del 20 % de 
l’import de la subvenció i aquest import sigui superior a 60.000,00 €, la 
subcontractació estarà sotmesa al compliment dels requisits següents: 

ee) Que el contracte es faci per escrit. 

ff) Que l’entitat concedent de la subvenció l’autoritzi prèviament, en la forma 
que determinin les bases reguladores (art. 29.3 de la Llei 38/2003). En 
aquest sentit s’autoritza a la federació beneficiària a dur a terme la 
subcontractació, en el cas que s’ultrapassin els límits esmentats, si acredita 
el compliment dels requisits següents: 

gg) Un informe justificatiu del motiu de la subcontractació. 

hh) El document en què s’ha formalitzat el servei subcontractat. 

ii) Una declaració responsable conforme l’entitat no està sotmesa a cap dels 
supòsits de vinculació amb la persona o entitat subcontractada prevists a 
l’article 68.2 del Reial decret 887/2006. 

4.3. - D’acord amb ‘article 29.7 de la Llei 38/2003, la federació no pot 
concertar l’execució total o parcial de les activitats subvencionades amb: 

ee) Persones o entitats sotmeses a alguna de les prohibicions previstes a l’art. 
13 de la Llei 38/2003. 

ff) Persones o entitats que hagin percebut altres subvencions per a la 
realització de l’activitat objecte de contractació. 

gg) Intermediaris o assessors els honoraris dels quals es defineixen com un 
percentatge de cost total de l’operació, llevat que el pagament estigui 
justificat amb referència al valor de mercat del treball efectuat o dels 
serveis prestats. 

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

ii) Persones o entitats sol·licitants d’ajuda o subvenció en la mateixa 
convocatòria i programa que no hagin obtingut subvenció perquè no 
compleixin els requisits o no assoleixin la valoració suficient. 

4.4.- S’autoritza el supòsit de subcontractació a favor de persones o 
entitats vinculades a l’entitat beneficiària recollit en l’apartat 4.3.d), sempre que 
es faci d’acord amb els termes següents: 

y) Quan l’activitat concertada amb la persona o entitat vinculada excedeix el 
20% de l’import de la subvenció i aquest és superior a 60.000 €, la 
subcontractació s’ha d’estipular per escrit mitjançant contracte. 

z) La subcontractació ha d’obeir a criteris d’eficàcia i eficiència en l’execució 
del projecte subvencionat. La federació ha de reflectir aquest criteris en la 
memòria presentada en justificar l’ajut. 

aa) La federació ha d’indicar la vinculació amb la persona o entitat 
subcontractada en el contracte que signi amb aquesta o en la memòria 
justificativa de la subvenció. 

bb) La subcontractació s’ha de dur a terme en condicions normals de mercat i, 
en aquest sentit, la federació ha d’haver demanat 3 pressuposts sobre 
l’activitat que vol subcontractar, per la qual cosa ha de presentar la factura 
definitiva de la subcontractació efectuada, a més dels 2 pressuposts 
rebutjats. 

5.- Despeses subvencionables 

5.1.- Es consideren despeses subvencionables, als efectes del present conveni, 
aquelles que de manera indubtable responguin a la naturalesa de l’activitat 
subvencionada, i s’efectuïn durant el període comprés entre el dia 31 d’octubre de 
2012 i el 30 d’octubre de 2013. 

En cap cas el cost d’adquisició de les despeses subvencionables pot ser 
superior al valor de mercat. 

5.2.- Es considera despesa subvencionable aquella que es derivi del projecte 
esportiu subvencionat, sense la necessitat que s’hagin abonat o no encara les factures 
o altres documents que les acreditin. 

5.3.- Quan l’import de la despesa subvencionable superi les quanties que 
estableix       el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, mitjançant el qual 
s’aprova el text refòs de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector 
públic per al contracte menor, el beneficiari ha de sol·licitar com a mínim tres ofertes 
de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contracció del compromís per a l’obra, 
la prestació del servei o el lliurament del bé, llevat que, per les característiques 
especials, no hi hagi en el mercat un nombre suficient d’entitats que els realitzin, els 
prestin o els subministrin, o llevat que la despesa s’hagi fet amb anterioritat a la 
subvenció. 
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L’elecció entre les ofertes presentades, que s’han aportat a la justificació, o, si 
escau, a la sol·licitud de subvenció, s’ha de fer de conformitat amb criteris 
d’eficiència i economia, i s’ha de justificar expressament en una memòria l’elecció 
quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa. 

5.4.- Les despeses financeres, les despeses d’assessoria jurídica o financera, 
les despeses notarials i registrals, i les despeses pericials per a la realització del 
projecte subvencionat i les d’administració específiques són subvencionables si estan 
directament relacionades amb l’activitat subvencionada i són indispensables per a 
l’adequada preparació o execució d’aquesta. 

5.5.- En cap cas no són despeses subvencionables: 

a) Els interessos deutors dels comptes bancaris. 
b) Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals. 
c) Les despeses de procediments judicials. 
d) Despeses d’adquisició de béns inventariables.  

Els tributs són despesa subvencionable quan el beneficiari de la subvenció els 
abona de manera efectiva. 

En cap cas no es consideren despeses subvencionables els impostos indirectes 
quan siguin susceptibles de recuperació o compensació, ni els impostos personals 
sobre la renda. 

6.- Justificació de la subvenció 

6.1. – La justificació de la subvenció es realitzarà a través de mòduls. La unitat 
mòdul comptable serà el PARTIT.  

A aquesta unitat mòdul, s’imputarà la part proporcional de les despeses 
generades amb motiu del desenvolupament de l’activitat, com són els 
conceptes de:  

- Arbitratge, despeses corresponents als àrbitres. 
- Gestió, despeses derivades de l’auxiliar administratiu encarregat de 

la tramitació de documentació de l’esport escolar, material oficina, 
teléfono... 

- Material fungible, correspon al material esportiu fungible necessari 
per a cada temporada esportiva. 

6.2 - Quan les activitats hagin estat finançades, a més de la subvenció, amb 
fons propis o altres subvencions o recursos, s’haurà d’acreditar en la justificació 
l’import, la procedència  i l’aplicació d’aquest fons a les activitats subvencionades. 

6.3 - L’import esmentat al punt 3.1 d’aquest conveni, s’abonarà a la Federació 
amb la presentació prèvia dels justificants d'haver realitzat l’activitat subvencionada. 

Si la despesa justificada és inferior a l’import del pressupost presentat es 
reduirà proporcionalment la subvenció concedida. 

6.4- La federació haurà de realitzar la justificació de despeses d’una sola 
vegada (total).  
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La documentació justificativa de la totalitat del projecte d’actuació que va 
servir de base a la concessió de la subvenció, s’haurà d’aportar com a màxim 
el dia 31 d’octubre de 2013 (el mateix dia 31 està dins el termini per a 
presentar la documentació de justificació). 

6.5.- La Federació, es compromet a realitzar la gestió econòmica i 
administrativa, sent la  dipositaria i responsable de custodia de tots els 
justificants de pagament i altra documentació, degudament tramesa. Segons la 
legislació vigent, aquesta documentació estarà a disposició del requeriment del 
Consell de Mallorca.  

7. Documentació que s’haurà de presentar per la Justificació de la 
Subvenció 

A la finalització de l’activitat del programa previst a aquest conveni, la 
Federació haurà de presentar davant la Direcció Insular d’Esports la següent documentació: 

19. Una MEMÒRIA JUSTIFICATIVA del compliment de les condicions imposades a la 
concessió de la subvenció, amb indicació dels partits realitzats especificant data, hora, 
equips, categoria, lloc i resultat. Es pot presentar en format pdf, en suport digital 
(CD). La resta de documentació s’haurà de presentar en paper, d’acord amb els 
models facilitats per a la Direcció Insular d’Esports.  

 

20. El president/la presidenta de la Federació aportarà un CERTIFICAT on s’indiqui que 
l’activitat subvencionada s’ha realitzat i desenvolupat d’acord amb la programació 
establerta, sense que s’hagi produït cap tipus d’incidència. En el mateix s’acreditarà 
que la documentació justificativa compleix tots els requisits prevists a la legislació 
vigent i es troba a disposició del Consell de Mallorca. En el supòsit que s’hagi produït 
algun tipus d’incidència, es farà constar en l’esmentat certificat indicant-hi els motius 
pels quals l’activitat no s’ha pogut realitzar i desenvolupar d’acord a l’activitat 
inicialment prevista.  

 

21. Una MEMÒRIA ECONÒMICA justificativa que haurà de contenir els punts següents:  

a. Declaració de la Federació sobre  el número de partits realitzats.  

b. Un detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat 
subvencionada amb indicació de l’import i la seva procedència. 

c. Certificat d’ingressos i despeses per part del president a la justificació 
presentada. 

d. Quantia de la subvenció calculada sobre la base de les activitats 
quantificades a la memòria d’actuació i els mòduls previstos en aquest 
conveni. 

 8. Memòria tècnico-esportiva  

Abans del 30 de novembre de 2013 (inclòs) es presentarà una MEMÒRIA 
TÈCNICO-ESPORTIVA, es pot presentar en format pdf o en suport digital (CD), d’acord 
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al guió facilitat per la Direcció Insular d’Esports, on s’explicaran les actuacions 
realitzades així com el nombre de participants. 

Aquesta memòria no té l’objecte de justificar la subvenció regulada en aquest 
conveni, només té la intenció de facilitar informació a la Direcció Insular d’Esports 
per tal que pugui analitzar la realitat esportiva de l’esport escolar federat a Mallorca.  

9.- Pagament de la subvenció 

9.1.- L’import de la subvenció s’abonarà prèvia presentació dels justificants 
corresponents a la despeses generades per l’activitat en el període comprès entre el 
31/10/2012 i el 30/10/2013. 

9.2.- D’acord amb el previst en la base 25.2 de les bases d’execució del 
Pressupost General del Consell de Mallorca per a l’any 2013, amb caràcter 
excepcional, la consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública podrà concedir 
bestretes d’un màxim del 50% de l’import de les subvencions concedides, sense 
l’obligació de concedir aval, previ informe del centre gestor de la despesa acreditatiu 
de les circumstàncies que aconsellin l’adopció d’aquesta mesura, sempre i quan els 
beneficiaris de les subvencions siguin entitats sense ànim de lucre o Ajuntaments. 

9.3.- Es preveu la possibilitat de bestreure part d’aquesta subvenció abans de la 
realització de l’activitat o despesa per a la qual ha estat concedida 

10.- Obligacions de la Federació 

10.1.- La Federació, a més del que s’ha exposat fins ara, queda sotmesa a les 
següents obligacions: 

iii) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció d’acord amb les condicions 
establertes. 

jjj) Comunicar al Consell de Mallorca les modificacions que s’hagin produït i que 
siguin causa de la concessió o del compliment de la subvenció. 

kkk) Comunicar, en el seu cas, al Consell de Mallorca, l’obtenció de 
subvencions o ajudes per la mateixa finalitat no previstes en el moment de 
sol·licitar la subvenció. 

lll) Constituir les garanties que siguin exigibles, en el seu cas. 

mmm) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control financer que 
pugui dur a terme tant el Consell de Mallorca, com el Tribunal de Comptes, o 
en el seu cas la Sindicatura de Comptes. 

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

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

ppp) D’acord amb l’establert a l’article 14.1 e) i  34.5 de la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, general de subvencions, el beneficiari de la subvenció haurà 
d’acreditar estar al corrent en el compliment de les seves obligacions 
tributàries, de Seguretat Social i amb el Consell de Mallorca, en dos moments: 
abans de dictar-se la proposta de resolució de concessió i en el moment de 
pagament de la subvenció. 

qqq) La federació obligarà a que els clubs esportius no cobrin entrades als 
partits corresponents a les categories d’esportistes en edat escolar (entre 6 i 16 
anys)    

rrr) Es farà constar el suport del Consell de Mallorca en les activitats objecte de la 
subvenció en els següents termes: 

1. A qualsevol acte públic de presentació, celebració, finals 
o d’altres es convidarà als representants del Consell de Mallorca. 

2. Qualsevol publicitat, informació i/o nota pública, 
s’atendrà al que especifica l’apartat g), havent, també, d’incloure en 
qualsevol document, roba esportiva, cartell, publicació i/o opuscle els 
anagrames del Consell de Mallorca i els d’aquelles entitats amb les 
quals el Consell de Mallorca hagi firmat conveni d’esponsorització i 
col·laboració en el programa “L’Esport per a l’Edat Escolar a 
Mallorca". 

El Consell de Mallorca podrà modificar l’acord de concessió de la subvenció 
en cas d’alteració de les condicions o d’obtenció d’altres ajudes concurrents que no 
figurin a la sol·licitud, quan l’activitat u objecte determinat de la subvenció es vegi 
modificat per causes imprevistes o sigui d’impossible compliment, l’òrgan competent 
del Consell de Mallorca podrà resoldre aplicar la quantitat concedida a la nova 
activitat o objecte. 

L’òrgan competent del Consell de Mallorca podrà anular total o parcialment 
aquesta subvenció, en cas d’incompliment per part de la Federació, d’alguna de les 
obligacions previstes en aquest conveni, així com exigir el reintegrament de la 
subvenció en cas d’incompliment. 

La Federació en aquest cas vindrà obligada al reintegrament de les quantitats 
rebudes i dels interessos de demora que corresponguin, tot això prèvia la tramitació 
del corresponent procediment previst a les lleis, que en tot cas serà contradictori i 
garantit sempre el dret de l’interessat a l’audiència. 
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Si el procediment de reintegrament s’hagués iniciat com a conseqüència de 
fets que poguessin ser constitutius d’infracció administrativa, aquesta es posarà en 
coneixement de l’òrgan competent per a la iniciació del corresponent procediment 
sancionador. 

11.- Durada 

El present conveni, de caràcter administratiu, tindrà vigència des de la data de 
signatura, fins dia 31 d’octubre 2013. 

12.- Resolució 

El present conveni es podrà extingir per expiració del temps convingut, i podrà 
rescindir-se per qualsevol de les parts, mitjançant denúncia d’alguna d’elles, que serà 
comunicada a l’altra amb una antelació mínima de quinze dies, o per alguna de les 
següents causes: 

4. El mutu acord de les parts, que s’haurà de formalitzar per escrit. 

5. L’incompliment greu i/o manifest de les obligacions d’una de les parts signants 
del conveni. 

6. La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de poder dur a terme l’objecte del 
conveni. 

13.- Acord de funcionament del programa l’Esport per a l’Edat Escolar 

La signatura del present conveni compromet a les parts sotasignants a respectar 
l’acord de funcionament del programa l’Esport per a l’Edat Escolar a Mallorca signat 
pel president de la Federació de Bàsquet de les Illes Balears i el Director Insular 
d’Esports. 

14.- Ús d’instal·lacions esportives.  

La Direcció Insular d’Esports es compromet a facilitar a la Federació l’ús de 
les instal·lacions esportives de Sant Ferran previ acord entre ambdues parts. 

 
Les instal·lacions esportives on es duen a terme les activitats del Programa 

l’Esport per a l’Edat Escolar han d’estar homologades, si escau, per la federació, 
igualment han de tenir les autoritzacions que siguin necessàries per dur a terme 
l’activitat per part de l’organisme competent. 

 
L’accés a les instal·lacions esportives on es duen a terme partits, competicions 

o activitats del Programa l’Esport per a l’Edat Escolar és lliure i de caràcter gratuït. 
En cas d’incompliment la federació esportiva corresponent haurà d’informar 

per escrit d’ofici o a instància de la Direcció Insular d’Esports del Consell de 
Mallorca, sobre els fets esdevinguts. 
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L’incompliment d’aquests requisits per parts dels clubs o de les entitats 
esportives pot ésser motiu de denegació de qualsevol de les línies d’ajudes i de 
subvencions d’aquesta institució. 
 

15.- Competència jurisdiccional 

Les parts renuncien al seu propi fur i se sotmeten expressament als jutges i 
tribunals de Palma de Mallorca. 

I, en prova de conformitat, signen totes i cadascuna de les pàgines d’aquest 
document, en quatre originals i a un sol efecte, en la ciutat i en la data indicats a dalt. 

 

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

 

DEPARTAMENT DE PRESIDÈNCIA 

El Sr. ROTGER (president en funcions) anuncia que tots els grups han acordat 
debatre conjuntament tots els punts relatius a reconeixements extrajudicials de crèdits 
i votar-los alhora. Així doncs, es procedirà al debat i votació conjunta dels punts 28, 
32, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 47, 48, 49 i 52. 

PUNT 28. PROPOSTA D’ACORD DE RESOLUCIÓ DE DISCREPÀNCIA 
AMB LA INTERVENCIÓ GENERAL I D’APROVACIÓ D’UNA PROPOSTA 
D’ACORD DE PLE, PER A L’APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT 
EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS DE DESPESES CORRESPONENTS A 
L’EXERCICI 2013, DEL DEPARTAMENT DE PRESIDÈNCIA. 

Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu del Departament de 
Presidència que diu: 

 
ANTECEDENTS: 
 
1. S'han presentat factures corresponents a subministraments i serveis prestats amb 
destí al Departament de Presidència durant els anys 2008, 2009,  2010, 2011 i 2012 i 
emeses els anys 2009, 2010, 2011 i 2012, que no han seguit el procediment legalment 
establert. 
 
2. S'ha emès informe jurídic i informe d'Intervenció General núm. ref. _____/13 de 
data ___ de __________________ de 2013, que figuren al corresponent expedient. 
 
3. És procedent el reconeixement de la despesa per tal d'evitar l'enriquiment injust que 
suposaria no pagar a tercers els drets adquirits davant la corporació i obligar als 
particulars a haver de recórrer davant els tribunals de justícia per el cobrament dels 
seus crèdits. 
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4. El Departament de Presidència del Consell de Mallorca va iniciar l’expedient per a  
l’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits de despeses corresponents als 
exercicis 2008, 2009,  2010, 2011 i 2012. En aquest sentit es va sotmetre  l’expedient 
a la fiscalització preceptiva prèvia de la Intervenció General i va ser fiscalitzat de 
disconformitat, posant de manifest, entre altres, les següents deficiències essencials: 
“... cal acreditar que tots els preus s’adeqüen als vigents de mercat, que hi ha despeses 
que responen a l’activitat de subvenció; que cal aportar l’autorització de la despesa del 
viatge i que s’han de conformar totes les factures adequadament ...”. 
 
5. El Departament de Presidència ha plantejat discrepància a la Intervenció General 
del Consell tal i com es preveu a la base d’execució 55 del vigent pressupost i la 
Intervenció General ha considerat que persisteixen les objeccions de l’informe de 
disconformitat emès. 
 
6. A més, consta a l’expedient: 
Informes justificatius de la secretària tècnica del Departament de Medi Ambient. 
Informes justificatius del cap del Servei d’Informàtica i director insular de Projectes. 
Informes justificatius del cap del Servei d’Informàtica i cap del Servei 
d’Administració Econòmica de Recursos Humans. 
Informes justificatius del cap de Comunicació. 
Informe justificatiu del cap del Servei de Medi Ambient. 
Informes justificatius del secretari tècnic de Presidència. 
Informes jurídics de la cap de servei de Turisme de la DI de Projectes. 
Informes jurídics del cap de servei de la Secretària Tècnica del Departament de 
Presidència. 
Certificats de reserva de crèdit. 
7. 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. 
 
8. D’acord amb les bases d’execució, correspon a la consellera executiva de 
d’Hisenda i Funció Pública l’ordenació dels pagaments. 
 
Atès l’abans exposat, l’Hble. Sr. conseller executiu del Departament de Presidència, 
en ús de les atribucions que li són conferides per la legislació vigent, proposa al Ple de 
la corporació que adopti el següent  
 

A C O R D: 
 
1r. Resoldre la discrepància plantejada entre el Departament de Presidència i la 
Intervenció General a favor del centre gestor en relació a l’expedient d’aprovació del 
reconeixement extrajudicial de crèdits de despeses corresponents a l’exercici 2013. 
 
2n. Aprovar el reconeixement extrajudicial del crèdit que se detalla a la relació 
adjunta, que fa un total de CENT CINQUANTA-CINC MIL NOU-CENTS 
NORANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS (155.995,83 €). 
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3r. Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions de les factures incloses a la relació 
adjunta, per import total de CENT CINQUANTA-CINC MIL NOU-CENTS 
NORANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS (155.995,83 €), 
contretes pel Departament de Presidència segons el següent detall: 
 

  CODI RELACIÓ CENTRE   IMPORT RC  

1 F/2012/68 Raixa 14.572,11 € 220130001160 

2 F/2012/75 Diada de Mallorca 4.609,77 € 220130001161 

3 F/2012/101 Serveis d’Informació Turística 2.616,74 € 220130001875 

4 F/2012/27 Innovació, Organització i Modernització 4.933,22 € 220130001876 

5 F/2012/72 Òrgans de Govern 
1.458,81 € 
126,08 € 

220130001881 
220130001162 

6 F/2012/74 Secretaria General 1.724,88 € 220130001159 

7 F/2012/108 DI Coordinació de Projectes 2.127,59 € 220130001874 

8 
F/2012/25 
F/2012/26 

Servei d’Informàtica 
39.747,28 € 
31.678,68 € 

220130001891 
220130001850 

9 F/2012/70 DI Relacions Institucionals 5.313,18 € 220130001165 

10 

F2012/73 
F2012/105 

Gabinet de Premsa 

25.063,87 € 
15.667,73 € 

455,89 € 
5.900,00 € 

220130001895 
  220130001873 
  220130002591 
  220130002592 

    TOTAL 155.995,83 €   

 
4t. Atesa l’existència de crèdit adequat i suficient al pressupost de l’exercici 2013, les 
despeses aprovades amb els codi de relació relacionades en el punt anterior 
s’imputaran a les aplicacions pressupostàries que figuren al document RC de cada 
expedient. 
 
5è. Proposar a la consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública l’ordenament dels 
pagaments. 

 
El Sr. ROTGER (president en funcions) informa que la Unió d’Associacions de Mallorca ha sol·licitat 
intervenir al Ple en aquest punt i dóna la paraula al Sr. Francisco Fernández. 

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

“Honorable Sr. president en funcions, senyores i senyors consellers. 

El 7 d’abril de 2011, el Partit Popular li recordava al PSOE ‘que es deixin de recórrer a la utilització 
d’expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits’. 

Ara són vostès, senyors del Partit Popular, els que utilitzen aquesta tècnica que genera falta de 
transparència, arbitrarietat i, sobretot, enfrontaments interns de criteri amb els mateixos òrgans 
d’Intervenció del Consell de Mallorca. Intervenció que, en compliment de la seva funció legalista, 
alerta de la pràctica irresponsable que suposa aquesta manera de fer les coses. 

Fins a tal punt ha arribat aquest enfrontament que fins i tot la proposta es realitza en termes que tenen a 
veure amb un acord de resolució amb discrepància amb la Intervenció General. Inaudit o, almenys, 
gens comprensible des del punt de vista dels ciutadans. 

És clar que el departament de Presidència tendrà múltiples raons per saltar-se els frens i contrapesos 
que suposen els informes de la Intervenció General del Consell de Mallorca i evitar, d’aquesta manera, 
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l’enriquiment injust de l’Administració però cap d’aquestes raons no ho justifica. De fet, els perjudicis 
a la imatge del Consell de Mallorca, en els temps que vivim i després de tot el que ha plogut, són molt 
majors dels que, arribats a aquest punt, són suportables per la ciutadania. 

Tenguin en compte, senyors consellers, que pagar ara per aquesta via partides endarrerides que 
perjudicaran les que sorgeixin en aquest mateix exercici solament posa de manifest la seva falta de 
projecció, demostrant així als ciutadans que vostès són esclaus de les seves accions passades i no estam 
parlant ja d’una herència que els hagi estat donada sinó d’uns usos irresponsables que s’estan 
consolidant en la institució, el que difícilment pot conjugar-se amb plans de viabilitat i de sostenibilitat 
del mateix Consell de Mallorca si no és recorrent a aquests tipus de solucions que no acontenten ningú i 
que falleixen el principi d’anualitat pressupostària de la despesa. 

Quina imatge d’incapacitat política per donar-li solució als problemes si se trasllada aquesta imatge a la 
ciutadania aplicant aquestes formes? Com a conseqüència, assumeixin vostès una responsabilitat encara 
que saben que mai no n’hauran de donar compte, que quedarà diluïda en la cerca de responsabilitats 
sobre qui va ser el primer partit que va malvendre les institucions. 

Quan passen aquestes coses, no fan vostès més que posar en evidència la dolenta gestió econòmica de 
les institucions governades pel bipartidisme. 

Com explicaran vostès als ciutadans que aquí, a les institucions, s’està gestant la solució política a la 
sortida de la crisi, si les institucions públiques són sanejades modificant els pressuposts perquè hi hagi 
més crèdit, la qual cosa suposa un augment progressiu del deute, que per si mateix ja és històric, una 
falta de seny que s’afegeix legislatura rere legislatura, exercici després d’exercici al major endeutament 
irresponsable que al final ha de pagar la butxaca del ciutadà amb imposts de tot tipus. 

Quina legitimitat té, per tant, la institució per demanar fer ajustaments si no és capaç d’ajustar-se per si 
mateixa? Per què el Consell de Mallorca no li exigeix, a la vegada, el compliment del que deu al 
Govern de les Illes Balears que és qui té la responsabilitat política de dur endavant les institucions 
insulars en les quals governa ara per majoria absoluta? O és que el govern del Partit Popular solament 
sap rescatar bancs i no sap com treure endavant les institucions deficitàries. 

Indubtablement el fet que existeixin partides que no estan controlades per excedir-se de l’exercici en el 
qual varen haver de ser contemplades, conceptes de pagament ordinaris que s’han de solucionar per 
aquesta via extraordinària, diuen molt poc de la previsió, de l’equilibri pressupostari anual al qual s’ha 
de tendir, del control comptable de la despesa pública i de la morositat en la qual incorre el Partit 
Popular que governa amb majoria el Consell de Mallorca quan és incapaç de donar alternatives 
polítiques que arreglin la falta d’ingressos suficients per a aquesta institució emblemàtica, institució 
independent i tan necessària pel seu arrelament històric per al conjunt de mallorquins i balears que 
l’única cosa que demostra, amb aquestes accions contradictòries amb la legalitat vigent, és que la 
institució està lligada de mans.” 

La Sra. ROIG (consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública) comenta que, com ha anunciat el 
president en funcions, hi ha reconeixements extrajudicials de crèdits de quasi tots els departaments atès 
que s’havien donat instruccions per tal de tractar, en un sol ple si era possible, la majoria de 
reconeixements extrajudicials de crèdits. 

Aquests expedients, motivats en alguns casos pel fet d’haver-se presentat les factures fora de termini, 
comprenen factures d’exercicis anteriors i factures de l’exercici corrent (2013). En altres casos, la raó 
és que s’havia acabat l’adjudicació del contracte corresponent però se seguien prestant els serveis i el 
fet d’haver-los prestat sense contracte els obliga a dur aquestes factures per reconeixement extrajudicial 
de crèdit. 

Matisa que els contractes més importants dels quals duen avui reconeixements extrajudicials de crèdits 
són el del servei de vigilància, que ja es va adjudicar el passat mes d’abril, i el servei de neteja i de 
manteniment auxiliar que ahir va passar per Consell Executiu i aviat s’adjudicarà. 

Una altra qüestió important sobre els reconeixements extrajudicials de crèdit són les factures d’Endesa. 
Observa que amb l’empresa Endesa, actualment, no s’ha subscrit cap contracte, però tenen dues vies 
obertes que explica tot seguit. La primera consisteix en una sol·licitud al Govern de les Illes Balears per 
tal que el Consell de Mallorca es pugui adherir al contracte que recentment ha adjudicat la comunitat 
autònoma i l’altra via paral·lela –per si la primera no va bé– és que s’han elaborat i ja han passat a 
fiscalització els plecs per treure un concurs propi de subministrament d’energia elèctrica. 
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Recalca que, com a consellera d’Hisenda i Funció Pública del Consell de Mallorca, els reconeixements 
extrajudicials de crèdit no són la tramitació més correcta i considera que hauria de ser del tot 
recomanable no haver de presentar factures per aquesta via però, de vegades i per mor d’una qüestió de 
tramitació, és inevitable fer-ho i, sobretot, ho és en aquells casos en què les factures es presenten fora 
de termini. 

Afirma que de totes les factures que avui duen per reconeixement extrajudicial de crèdit s’ha 
comprovat que el servei s’ha realitzat i, per tant, són serveis prestats al Consell de Mallorca i compten 
amb la conformitat dels funcionaris dels distints departaments. 

El Sr. FONT (MÉS per Mallorca) fa notar que el Partit Popular governa, amb majoria absoluta, des de 
fa més 2 anys, raó per la qual ja ha esgotat l’excusa de donar la culpa de la situació del Consell de 
Mallorca i de la gestió que se fa actualment a conseqüències de la gestió anterior. 

Reconeix que la Sra. Roig ha explicat molt bé d’on vénen aquests reconeixements extrajudicials de 
crèdit però fa avinent que són més de 2 milions d’euros, els que tramiten per aquesta via. Opina que no 
es pot considerar una bona gestió, atès que després de 2 anys, no s’ha aconseguit adjudicar, mitjançant 
concurs, els serveis de vigilància i de neteja i no s’ha resolt tampoc el subministrament energètic. 

Observa, igualment, que hi ha molts d’aquests reconeixements extrajudicials de crèdit que vénen amb 
discrepància i alguns amb discrepància forta de la Intervenció General i que probablement aquests 
expedients inclouen factures de la passada legislatura, tot i ser poques.  

Amb això vol dir que el Partit Popular fins ara ha presumit d’una gestió excepcional del Consell de 
Mallorca però la realitat és la que és i ara comencen a tocar-la amb les mans. No critica que ara duguin 
aquests més de 2M€ de reconeixements extrajudicials de crèdits sinó que senzillament els vol fer notar 
que, per desgràcia, aquesta és la realitat del Consell de Mallorca el qual, administrativament, és una 
màquina molt mala de moure i, per això, es plantegen aquestes situacions. 

La Sra. Roig ha dit que els reconeixements extrajudicials de crèdits no són la millor manera de tramitar 
les factures i hi està d’acord però cal de tenir en compte que, de vegades, no hi ha altre remei i, per tant, 
han d’admetre que el Consell de Mallorca té aquest problema de funcionament. 

Per altra banda indica que tot el que no s’ha pogut imputar al pressupost de 2012 i ara s’ha d’imputar al 
pressupost de 2013 fa que les partides del pressupost de 2013 minvin i, per tant, li preocupa si aquestes 
partides seran suficients per poder dur endavant l’activitat que té prevista l’equip de govern al Consell 
de Mallorca. 

D’altra banda,  opina que caldria fer un gran esforç perquè s’acabin els reconeixements extrajudicials 
de crèdit, perquè està segur que encara en vendran més. 

Fa notar que ha exposat una reflexió per tal de fer autocrítica i reconèixer que la gestió de la institució 
no és tan fàcil com podrien suposar sinó que és molt complexa i la majoria de vegades quan s’utilitza 
aquesta via és perquè no hi ha cap altra solució ja que, evidentment, les empreses i els particulars que 
han fet una feina és obvi que l’han de cobrar. 

I precisament perquè el seu Grup vol que tothom pugui cobrar, anuncia que s’abstendran en tots 
aquests punts. 

La Sra. SÁNCHEZ (PSOE) comença la intervenció dient que la Sra. Roig gairebé ha demanat 
disculpes però aquesta vegada el seu Grup no hi vol passar per damunt i, per tant, no votarà a favor de 
cap dels punts de reconeixement extrajudicial de crèdit. 

Fa sis mesos, en el mes de desembre de 2012, varen presentar un altre reconeixement extrajudicial de 
crèdit de poc més d’1M€. Aleshores el seu Grup va considerar que hi havia de votar a favor perquè hi 
havia uns drets d’uns tercers encara que les factures s’haguessin tramitat malament però això no 
llevava que fos just rebre la contraprestació pel servei prestat. 

En aquell moment, tots varen coincidir que el reconeixement extrajudicial de crèdit és un procediment 
extraordinari que no és desitjable i, de fet, la consellera d’Hisenda i Funció Pública va afirmar que el 
compromís de l’equip de govern era millorar la gestió del Consell de Mallorca i reduir al mínim els 
reconeixements extrajudicials de crèdit. 

Avui, sis mesos després, duen 2,4M€ més de factures a reconeixement extrajudicial de crèdit i hi tornen 
a incloure factures de 2012 i d’anys anteriors. D’aquests 2,4M€, com ha dit la Sra. Roig, gairebé 2M€ 
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són factures de serveis ordinaris: neteja, electricitat, seguretat, assegurances i qualque conveni amb 
entitats que presten serveis assistencials a l’IMAS. 

El seu Grup no entén perquè s’han tramitat les factures per aquesta via que just s’empra quan 
l’Administració s’ha saltat el procediment administratiu o no hi havia crèdit. Aquesta via és una via 
extraordinària. 

En canvi, la majoria de les factures corresponen a serveis habituals, repetitius i totalment previsibles, 
que es poden planificar i que no tenen perquè haver-se de tramitar per aquest procediment. 

Considera que aquesta pràctica danya la institució, la imatge del Consell de Mallorca i de 
l’Administració Pública, així com també fa mal a les empreses que han prestat els serveis i que fan 
feina per al Consell de Mallorca atès que així es retarden, encara més, els pagaments als proveïdors. 

Per això, els preocupa la manca de diligència en la gestió ordinària, perquè aquestes factures 
corresponen a serveis ordinaris, repetitius, que se fan cada any i que, quan acaba el contracte, se’n fa un 
altre. 

Tots saben que, al marge de la situació econòmica, un dels problemes més greus d’aquesta institució és 
la manca d’agilitat i d’estandardització dels processos administratius. 

En aquest sentit recorda que en la passada legislatura hi havia un departament de modernització, però 
l’actual equip de govern va considerar que era malbaratar els recursos. Afirma que malbaratar els 
recursos és pagar aquestes factures sense concurs públic perquè probablement, amb la baixa del 
concurs, amb el que s’haurien estalviat d’aquestes factures tendrien per pagar aquest departament i un 
parell més. 

Moltes vegades els membres de l’equip de govern diuen que no volen fer política, que són gestors, 
gerents d’aquesta administració. Així doncs, aquests reconeixements extrajudicials de crèdits 
signifiquen un fracàs d’aquesta gestió dels temes públics més rutinaris. 

Evidentment, així el Consell de Mallorca queda molt malament i si és incapaç de gestionar els seus 
aspectes domèstics, no cal ni parlar de reclamar ni més competències ni més finançament. 

El seu Grup opina que aquests reconeixements extrajudicials de crèdits són una passa enrere més de 
totes les que està fent el Consell de Mallorca des de fa 2 anys i no volen participar d’aquesta manera de 
gestionar els assumptes públics i, per això, el seu Grup s’abstendrà en la votació d’aquests punts. 

La Sra. ROIG es dirigeix, en primer lloc, al Sr. Font i li diu que només li demanaria que repassàs la 
seva intervenció en el debat del primer reconeixement extrajudicial de crèdit al començament d’aquesta 
legislatura, reconeixement extrajudicial de crèdit que no li corresponia al govern del Partit Popular i, tot 
i això, les seves paraules aleshores segur que varen ser gairebé les mateixes que ha dit avui, és a dir, 
que certament el reconeixement extrajudicial de crèdit és un mecanisme extraordinari per poder pagar 
serveis que s’han prestat, que no és recomanable però que moltes vegades és inevitable. 

En aquell moment l’equip de govern va votar a favor d’una sèrie de despeses de les quals no havien 
pogut comprovar que les feines s’haguessin fetes, però així ho havien acreditat els serveis de la casa i, 
per tant, la responsabilitat de l’equip de govern, com a gestors, era que aquelles factures se pagassin. 

Observa que creu que en aquella intervenció en cap moment no va acusar ningú de mala gestió durant 
l’anterior legislatura per aquest assumpte perquè sap que el reconeixement extrajudicial de crèdit, si bé 
no és un mecanisme convenient, moltes vegades és inevitable i, per tant, no va acusar de mala gestió 
l’equip de govern anterior per dur reconeixements extrajudicials de crèdits que l’actual equip de govern 
va assumir i va aprovar perquè, com ja ha dit, els serveis de la casa havien acreditat que els serveis 
s’havien prestat. 

En relació a la qüestió que li preocupa al Sr. Font, l’informa que el pressupost de 2013 pot assumir 
aquestes despeses d’exercicis anteriors i part d’aquest exercici així com també pot assumir les despeses 
que s’aniran produint durant tot l’exercici. 

Assegura que estan fent feina en aquest sentit i tenen controlada sobretot la despesa corrent i estan 
segurs que no només poden assumir aquestes despeses anteriors sinó també les que sorgeixin durant 
aquest exercici i que estan pressupostades. 
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Reitera que els seus esforços aniran encaminats al fet que de cada vegada ni hagi menys 
reconeixements extrajudicials de crèdit malgrat que l’acusin de mala gestora però, no obstant això, 
recalca que no està capacitada per dir que no hi haurà més reconeixements extrajudicials de crèdits a la 
institució. 

Reafirma que no és capaç de dir-ho i indica que, si qualque gestor és capaç algun dia d’assumir aquest 
compromís i és capaç de dur-lo endavant, es traurà el capell davant ell. 

A continuació s’adreça a la Sra. Sánchez, qui l’acusa de mala gestió. Li diu que li pot explicar els 
motius, sobretot a nivell tècnic, que han provocat les dificultats per aprovar els plecs dels contractes. 

Pel que fa al contracte de neteja, explica que el primer criteri de discrepància ha estat que Serveis 
Generals considera que el contracte s’ha de treure a tant alçat i mentre que segons Intervenció General 
s’ha de fer a preu unitari. Hi ha tres informes de discrepàncies, amb distints criteris exposant el perquè 
d’un motiu i el perquè de l’altre. 

Al final no hi ha hagut més remei que treure’l a preu unitari però el tercer informe manifesta una 
discrepància absoluta amb el conveni que hi havia amb l’IMAS d’uns 400.000€ per temes de neteja i 
diu que aquest conveni ja no es pot dur endavant. Així doncs, ara el contracte de neteja ha d’assumir els 
400.000€ del conveni que hi havia i implica la neteja de les distintes llars, del Museu Krekovic, Raixa, 
etc., és a dir, de distints edificis i s’han hagut de modificar crèdits pressupostaris que llavors no han 
estat suficients per assumir les despeses per vinculacions ja que, com sap la Sra. Sánchez, cada una de 
les partides va a distinta vinculació i no juntes. 

Aquesta és la situació actual d’aquest contracte. Diu que la Sra. Sánchez, que també ha gestionat el 
pressupost de la institució, és coneixedora de les dificultats que poden sorgir. També diu que no creu 
que amb un departament de 9 persones que tenia l’anterior govern per a modernització haguessin estat 
capaços de resoldre aquests criteris de discrepància. 

Atès que la Sra. Sánchez treu molt el tema de la modernització, li comenta que quan el Partit Popular 
va arribar al govern del Consell de Mallorca aquest departament feia 7 o 8 mesos que hi estava fent 
feina però el resultat de la feina no anava encaminat per aquí. 

Tot i això es mostra convençuda que, malgrat les explicacions que ha donat i més que n’hi pugui donar, 
la Sra. Sánchez li tornarà a dir que és manca de diligència i de prudència i ho assumeix perquè tal 
vegada no ha estat capaç d’imposar uns criteris des del principi per agilitar les tramitacions però, ara 
per ara, únicament pot dir que també assumeix el compromís de seguir fent feina en aquest sentit i de 
fer esforços perquè cada vegada hi hagi menys reconeixements extrajudicials de crèdit. 

El Sr. FONT refusa haver afirmat que la Sra. Roig no hagi dit sempre el mateix en relació als 
reconeixements extrajudicials de crèdit, però sí que li assegura que el Partit Popular, durant la passada 
legislatura se’n fa fer un tip de criticar els reconeixements extrajudicials de crèdit que pogués dur 
l’equip de govern. Per tant, s’ha de tenir clara un cosa: no és el mateix quan s’està a l’oposició que 
quan s’està governant. 

La gestió sempre és complicada i de vegades obliga a prendre decisions que no acaben d’agradar i, per 
això, seria adient que aquest exemple els servís de lliçó i en una altra ocasió vagin més alerta a criticar 
segons què quan després resultarà que no els quedarà més remei que haver-ho de fer també. 

Per altra banda, comenta que vol insistir sobre una altra qüestió, que explica tot seguit. L’equip de 
govern va aprovar el pressupost de 2013 el passat mes de febrer i, atès que tenen una majoria absoluta 
esclafadora, l’haguessin pogut aprovar –independentment de les relacions internes que puguin tenir 
amb el Govern de les Illes Balears– en el mes de desembre de 2012 i així hagués començat a vigir en el 
mes de gener o febrer,  que és el que pertoca. 

Si hi ha hagut problemes de manca de compromisos del Govern de les Illes Balears, aquest és un 
problema de gestió però, quan hom té una majoria absoluta, es pot aprovar un pressupost en el mes de 
novembre o desembre, que és quan toca fer-ho. 

Això ha provocat que el pressupost no estigués definitivament aprovat fins al mes de març o abril i 
llavors s’ha d’anar amb presses. Fins i tot, anant-hi amb presses, ara recentment és quan el Consell de 
Mallorca comença a treure les convocatòries públiques de subvencions, comença a aprovar les 
aportacions a les entitats que en depenen (Teatre Principal, Institut de l’Esport Hípic, Agència de 
Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca) i això passa en el mes de juny. 
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Imagina que, degut a aquest retard, aquests organismes deuen haver patit moltíssim sense tenir 
l’aportació d’enguany aprovada i, per tant, de cap de les maneres les tenen transferides. 

Així doncs, MÉS per Mallorca demana un exercici de responsabilitat, un exercici per agilitar les 
gestions i que les convocatòries no se treguin en el mes de juny perquè llavors el problema s’agreuja ja 
que després els beneficiaris no tenen temps de justificar les subvencions o ho fan malament per mor de 
les presses i ja torna a començar tot perquè si no poden pagar les subvencions dins aquest exercici, les 
han de passar a l’exercici següent via reconeixement extrajudicial de crèdit o agafant els doblers de la 
partida adient de pressupost vigent de l’any actual. 

Aquest és un greu problema i, si la gestió no s’agilita al màxim, aquest problema persistirà i això és el 
que al seu Grup li agradaria evitar. 

La Sra. SÁNCHEZ fa notar que la Sra. Roig li ha explicat tots els problemes de gestió que té l’equip de 
govern i opina que cada vegada els problemes de gestió són pitjors i no sap perquè no hi posen solució, 
elaboren un programa o fixen els objectius de la seva gestió en com millorar la tramitació dels 
expedients al Consell de Mallorca. 

La Sra. Roig retreia que, durant la legislatura passada, en 7 mesos no s’havia avançat en modernització 
de la institució però, en tot cas, els contractes de neteja, de seguretat, d’electricitat i d’assegurança 
estaven adjudicats. 

Considera que és inaudit que els serveis bàsics del Consell de Mallorca es gestionin sense contracte i 
més ara que les baixes que estan presentant les empreses als concursos són més grosses i amb uns 
marges molt més ajustats amb l’estalvi que això significa i més ara que les empreses necessiten cobrar i 
necessiten liquiditat per mantenir els llocs de feina, la qual cosa és una responsabilitat de la institució i, 
a més a més, cal tenir en compte que en aquests reconeixements extrajudicials de crèdits hi ha factures 
d’empreses que presten serveis a l’IMAS i que llur cos principal és el de personal i ofereixen una 
atenció directa a les persones més necessitades. 

Sap que el pressupost del Consell de Mallorca és cada vegada més petit. El deute del Govern de les 
Illes Balears és cada vegada més gros i ja ascendeix a l’equivalent a un pressupost del Consell de 
Mallorca. El nivell d’endeutament amb els bancs està per damunt dels límits legals. Entén que és molt 
difícil gestionar però desconeix quina és la prioritat que l’equip de govern dóna a la gestió del Consell 
de Mallorca o quin és el seu projecte per al Consell de Mallorca. 

El que veuen fins ara és que la situació del Consell de Mallorca està cada vegada més deteriorada fins 
al punt de no adjudicar el contracte de neteja. Les altres administracions estan adjudicant contínuament 
aquests contractes ordinaris i aquí no poden ser tan diferents ni tan complicats. Aquesta és una 
institució amb una història i amb un cos de funcionaris molt potent. 

El seu Grup està en total desacord amb aquesta manera de deixar decaure el Consell de Mallorca i no 
sap si és per després tenir una excusa per dir que no serveix per res. En tot cas, confia que l’equip de 
govern canviï d’estratègia i dediqui més temps a la feina domèstica d’aquesta institució. 

La Sra. ROIG li comenta al Sr. Font que el passat mes de desembre no varen dur a aprovar el 
pressupost. El Sr. Font diu que per mala gestió però ella li explicarà el motiu vertader. 

Si bé quan varen dur el pressupost en el mes de febrer a aprovar, l’oposició va criticar la falta de 
finançament doncs en el mes de desembre encara estava pitjor la situació, és a dir, que encara 
comptaven amb manco doblers. Davant aquest situació, en el mes de desembre només hi cabien dues 
opcions: o bé un pressupost mínim just amb les despeses de personal, les amortitzacions de préstec i 
quatre coses de despesa corrent o bé prorrogar el pressupost. 

L’equip de govern va optar per prorrogar el pressupost fins que poguessin aconseguir una mica més de 
finançament i per aquest motiu no varen poder dur el pressupost a aprovar en el mes de desembre, tot i 
que pot assegurar que va fer moltes gestions i reunions per tal de millorar el finançament del Consell de 
Mallorca. 

Llavors varen dur el pressupost a aprovar en el mes de febrer, per bé que tampoc no era el pressupost 
que a ella, com a consellera, li hagués agradat presentar. Diu que li hagués agradat poder comptar amb 
més finançament però va ser quan varen poder aconseguir un parell de milions més i consideraren que 
ja podien dur a aprovar un pressupost que podia garantir el funcionament d’aquesta institució durant 
l’exercici 2013. 
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Remarca que, fins que l’equip de govern no va considerar que hi havia el finançament adequat per 
mantenir els serveis essencials de la institució, no varen dur a aprovar el pressupost. 

A la Sra. Sánchez li diu que ha reconegut que el reconeixement extrajudicial de crèdit no és el més 
convenient, que destinarà tots els esforços a millorar la gestió del Consell de Mallorca, que no està 
orgullosa d’aquest tema però, ara bé, de reconèixer aquestes qüestions a que la Sra. Sánchez li digui 
que per dur uns reconeixements extrajudicials de crèdits deixen decaure aquesta institució hi ha un tram 
que no pot acceptar. 

Insisteix a deixar clar que l’equip de govern no deixa decaure el Consell de Mallorca pel fer de dur uns 
reconeixements extrajudicials de crèdits i recorda que no és la primera vegada que es duu a Ple un 
reconeixement extrajudicial de crèdit ja que cada any se’n duen i sempre se n’han duits, ja sigui per un 
motiu o per un altre. 

Certament el de neteja està motivat pel fet que actualment no hi ha contracte però hi estan fent feina i 
explica que tant el contracte de neteja com el vigilància duen tres mesos de feina per intentar salvar la 
discrepància dels informes d’Intervenció General encara que, tanmateix, la discrepància s’ha 
mantengut i se basa en no entendre perquè hi ha distints preus d’hora en temes de vigilància (preu 
d’hora normal, preu d’hora de dia festiu, preu d’hora nocturna i preu d’hora nocturna de dia festiu) 
quan són els mateixos preus que hi havia al contracte inicial. 

De fet, si en acabar-se el contracte, l’empresa hagués aplicat els preus normals, aquests eren més alts 
que els que hi havia al contracte però, malgrat això, tots vénen amb informes de discrepància i arriba un 
moment que no queda més remei que dur l’expedient amb informe de discrepància. 

Potser l’oposició la continuarà acusant de mala gestió però assegura que revisarà els expedients i que hi 
seguirà fent feina encara que no pot garantir que no hi hagi més reconeixements extrajudicials de 
crèdits. 

Per altra banda, tampoc no pot permetre ni acceptar que li diguin que, per dur un reconeixement 
extrajudicial de crèdit de 2,4M€ i pel desembre en varen dur un d’1M€, estiguin deixant decaure el 
Consell de Mallorca. Això no és cert i assegura que hi ha molta gent que fa feina per aquesta institució 
i molta gent que hi està involucrada, de la mateixa manera que ho està l’equip de govern, sempre 
centrat en les competències que té la institució en aquests moments i per tal de mantenir els que 
consideren els serveis essencials que ha de prestar el Consell de Mallorca. 

Per concloure, afirma que hi seguiran fent feina i reitera que certament hi hagut un problema amb 
aquests contractes, problema que espera que puguin resoldre al més aviat possible. 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per devuit vots a favor (PP), cap vot en contra 
i catorze abstencions (PSOE i MÉS per Mallorca). 

 
PUNT 29. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT PER A LA 
RENÚNCIA A L’ENCOMANA DE RÀDIO PER A GESTIÓ DE PROGRAMES 
ANALÒGICS I DIGITALS I DE LA LLICÈNCIA DEL SERVEI PÚBLIC DE 
LA TELEVISIÓ DIGITAL TERRESTRE CORRESPONENTS A RADIO I 
TELEVISIÓ DE MALLORCA SA. 

Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu del Departament de 
Presidència que diu: 

En data 12 de gener de 2005 el conseller d’Economia, Hisenda i Innovació del Govern 
de les Illes Balears va resoldre adjudicar al Consell de Mallorca la concessió de la 
gestió de dos programes de televisió local amb tecnologia digital dintre del múltiple 
digital 37.  

Mitjançant acord del ple del Consell de Mallorca de data 7 de novembre de 2005 es va 
constituir la societat mercantil local Ràdio i Televisió de Mallorca SA, per a la 
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prestació del servei públic de ràdio i televisió del Consell de Mallorca. D’ara en 
endavant RTVM. 

En data 17 de febrer de 2006 el subdirector general de Planificació i gestió de 
l’espectre radioelèctric la Secretaria de l’Estat de Telecomunicacions i per a la 
societat de la informació del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç va resoldre 
atorgar al Consell de Mallorca la concessió del servei públic de la televisió digital 
terrestre a l’Illa de Mallorca (canals digitals núm. 1 i 2 dins el múltiple digital 37). 

En data 30 de desembre de 2010 la consellera d’ Innovació, Interior i Justícia del 
Govern de les Illes Balears va resoldre transformar la concessió per a la prestació del 
servei públic del televisió digital terrestre d’àmbit local amb cobertura insular a la 
demarcació de Mallorca ( programes núm. 1 i 2 del canal múltiplex 37, amb 
referència TL081B) en una llicència per a la prestació del servei de comunicació 
televisiva mitjançant ones hertzianes terrestre per un període de 15 anys. 

D’altra banda, en sessió del ple del Consell de Mallorca de 3 de juny de 2010 es va 
acordar donar conformitat a la proposta d ‘Acord del Consell de Govern de les Illes 
Balears per la que es preveu l’aprovació de l’encomana al Consell de Mallorca per a 
la gestió, mitjançant el ens públic RTVM, d’un programa de radiodifusió sonora en 
ones mètriques de freqüència modulada(90.6 MHz ) i de dos programes dins el 
multiplex de radio sonora digital terrenal ( programes 2 i 3 del Bloc 9B de la xarxa 
MF-BAL).  

Mitjançant acords del Consell de Govern de 25 de juny de 2010 (Correcció d’errors 
per acord del Consell de Govern de 15 de juliol de 2010) s’encomana al Consell de 
Mallorca la gestió directa d’un programa de radiodifusió sonora d’ones mètriques de 
freqüència modulada i la gestió directa de dos programes dins el multiplex de 
radiodifusió sonora digital terrestre d’àmbit autonòmic amb capacitat d’efectuar 
desconnexions territorials ( programes 2 i 3 del Bloc 9B de la xarxa MF-BAL).  

Actualment la RTVM està en procés de liquidació, s’ha declarat judicialment en 
concurs de acreïdors i ha finalitzat totes les emissions tant de televisió com també de 
ràdio. 

El punt octau de la resolució de data 17 de febrer de 2006 del subdirector general de 
Planificació i Gestió de l’espectre radioelèctric la Secretaria de l’Estat de 
Telecomunicacions i per a la societat de la informació del Ministeri d’Indústria, 
Turisme i Comerç indica que en cas de renúncia al drets que empara aquesta 
concessió, el seu titular restarà obligat a sol·licitar l’extinció de la mateixa. 

L’article 5.1 f) del decret 36/2005, de 4 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic 
aplicable al atorgament de títols habilitats per a la prestació del servei de radiodifusió 
sonora per ones terrestres, preveu que la renúncia del titular es causa d’extinció del 
títol habilitant d’emissores de radiodifusió sonora. 

Vista la resolució d’inici de l’expedient de 7 de desembre de 2012. 
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Vist l’informe jurídic del cap de servei de la Secretaria Tècnica del Departament de 
Presidència de 7 de desembre de 2012 i l’informe favorable de Secretaria General 
d’11 de febrer de 2013. 

Vist l’informe de fiscalització de la Intervenció General núm. 32.2/13 de 10 d’abril de 
2013. 

Vist l’anterior, el conseller executiu de  Presidència proposa al Ple del Consell de 
Mallorca l’adopció del següent 

ACORD 

1. Demanar al Govern de les Illes Balears la resolució de l’encomana per a la gestió 
del programes de ràdio analògics (90.6 MHz en freqüència modulada)  i digitals ( 
programes 2 i 3 del Bloc 9B de la xarxa MF-BAL), acordat pel Consell de Govern de 
25 de juny de 2010. 

2. Renunciar a la Llicència del servei públic de la televisió digital terrestre (canals 
digitals núm. 1 i 2 dins el múltiple digital 37) acordada inicialment com a concessió 
mitjançant resolució de 17 de febrer de 2006 del subdirector general de Planificació i 
Gestió de l’espectre radioelèctric la Secretaria de l’Estat de Telecomunicacions i per a 
la societat de la informació del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç i 
transformada en Llicència mitjançant resolució de 30 de desembre de 2010 de la 
consellera d’ Innovació, Interior i Justícia del Govern de les Illes Balears. 

3. Sol·licitar al Govern de les Illes Balears la tramitació de la extinció de la Llicència 
esmentada. 

 

El ROTGER (president en funcions) informa que la Unió d’Associacions de Mallorca ha sol·licitat 
intervenir al Ple en aquest punt i dóna la paraula al Sr. Pere Felip. 

El Sr. FELIP (portaveu de la Unió d’Associacions de Mallorca) desitja a la Sra. Salom, presidenta del 
Consell de Mallorca, una ràpida i total recuperació de la seva recent intervenció quirúrgica.  

A continuació fa la següent intervenció: 

“Honorable senyor Joan Rotger, president en funcions, honorables senyores i senyors consellers, la 
Unió d’Associacions de Mallorca, referent a aquest punt, exposa el següent: 

Renunciar a la freqüència de Ràdio i Televisió de Mallorca, segons el nostre criteri, és una incoherència 
descomunal, una burrada inadmissible, una bestialitat antimallorquina mastodòntica. Una funesta 
decisió que atempta, greument, contra un mitjà de comunicació propi, nostre, mallorquí. 

Vostès, senyores i senyors del Partit Popular –i ho direm amb tot els respectes i sense agror– no saben 
el que fan, han perdut el nord. I estan demostrant una ineptitud política que clama al cel. És un sacrilegi 
de pinyol vermell renunciar a aquesta freqüència. I el cel els jutjarà per enterradors de la Ràdio i 
Televisió de Mallorca. 

Aturar l’extinció de Ràdio i Televisió de Mallorca tampoc no és tan difícil. Basta tenir bona 
disponibilitat i cervell. I, a més a més, el Consell de Mallorca té l’obligació moral d’aturar, així com 
sigui, aquesta extinció. I, tal vegada, bastarien (segons els nostres informes) uns quatre-cents euros 
mensuals per frenar aquesta desgavellada, apocalíptica i antipopular decisió. 

I que consti que no atribuirem tota la culpa al Consell de Mallorca d’enviar a Liorna i fer-li ‘la massa i 
el cullerot’, a la súper enyorada Ràdio i Televisió de Mallorca. No! El principal culpable, políticament 
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parlant, pensam –i pensar és lliure– és el nefast Govern de les Illes Balears, presidit pel desgastat i cada 
dia més criticat Molt Honorable Sr. José Ramón Bauzá, que no paga al Consell de Mallorca els més de 
tres-cents milions d’euros que li deu. I si aquests doblers no arriben, val més que el Consell de 
Mallorca es dissolgui i se’n vagi a criar malves per culpa d’un Consolat insensible que el té estrangulat 
camí ja de Son Tril·lo. 

Honorable Sra. presidenta del Consell de Mallorca, Maria Salom: si vostè vol salvar Ràdio i Televisió 
de Mallorca, a pesar de ser del PP, ja que la consideram una política valenta, encara és a temps per 
plantar cara al líder del Consolat. Li faci un torcebraç a veure, si d’una punyetera vegada, el Consell de 
Mallorca rep tot els doblers que se li deuen i respira un poc econòmicament i, de camí, salva Ràdio i 
Televisió de Mallorca. 

Sra. Salom, al Govern de les Illes Balears no se li ha de demanar, sota cap concepte, la tramitació de 
l’extinció de la llicència de Ràdio i Televisió de Mallorca sinó, per contra, la seva continuïtat com 
freqüència amb la finalitat que, en aquesta legislatura o en la pròxima (possiblement en altres mans més 
progressistes i més mallorquinitzades) Ràdio i Televisió de Mallorca torni a totes les llars de la perla de 
la Mediterrània com a instrument bàsic de la nostra cultura. 

No oblidin, senyores i senyors del PP, que els mallorquins volem i necessitam Ràdio i Televisió de 
Mallorca. I pernejarem molt, moltíssim, abans d’acceptar la seva defunció. Però encara hi ha temps per 
rectificar. Però, per això, és necessari i imprescindible no renunciar als drets que l’emparen. Demanar 
la seva extinció avui, en aquest Ple, seria una decisió gravíssima d’imprevisibles conseqüències socials 
i polítiques. 

Honorable senyora presidenta del Consell de Mallorca, Maria Salom: retiri aquesta infausta proposta i, 
per descomptat, tot Mallorca l’aplaudirà, encara que el seu cap de files li pegui una estirada d’orelles o 
intenti crucificar-la políticament. Demostri que vostè, senyora presidenta, té més seny que el mandatari 
del Consolat. 

Res de renúncia, res d’extinció, res de liquidació de Ràdio i Televisió de Mallorca. El poble mallorquí 
no hi està d’acord. Diu rotundament que no al PP. El poble més aviat el que demana (i ho direm 
humorísticament) és la renúncia, l’extinció i la liquidació del PP, políticament parlant, és clar. Res més, 
i moltes gràcies”.  

El Sr. JUAN (conseller executiu de Presidència) inicia la seva intervenció. 

Observa que és necessari explicar avui, al Ple, en què consisteix aquest punt i quin és el motiu pel qual 
se presenta.  

Des del moment en què una administració pública tenia interès, en un moment determinat, a disposar 
d’una televisió, la Ràdio Televisió de Mallorca (RTVM) i una ràdio, Ona Mallorca, implicava que des 
del Ministeri d’Energia i Turisme que afecta determinades freqüències del domini públic radioelèctric, i 
a partir d’un moment determinat aquestes són les freqüències de què fan ús les administracions per dur 
a terme la seva missió.  

Aquest fet implica pagar unes taxes de reserva de l’esmentat espectre radioelèctric públic que ha de 
pagar anualment el Consell de Mallorca. En el cas de les freqüències de la ràdio s’han de pagar 370,48 
€ i  per a les de la televisió s’han de pagar 2.483,59 € en concepte de reserva, la qual cosa suposa una 
despesa d’uns 3000€ anuals que ha de pagar aquesta institució mentre vulgui mantenir l’esmentada 
reserva de domini públic radiolèctric.  

Evidentment, tothom coneix la situació en què se troba la RTVM, establerta judicialment, i també la 
voluntat de l’actual equip de govern de liquidar-la i tancar-la, un fet que s’ha debatut a bastament en el 
Ple i que ja és història.  

Fa notar que la proposta que se formula avui ja se va presentar a la comissió informativa i que el Grup 
Més va considerar que eren necessaris més informes de la Secretaria General i de la Intervenció 
General.  

Observa que tan aviat com han tengut els informes del cap de servei de la Secretaria Tècnica, de 
Secretaria General i de Intervenció General  els han presentat, i ho fan avui com exercici de coherència, 
que consisteix a deixar de pagar aquesta quantitat de quasi 3.000€ per a la finalitat que s’ha descrit.  
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Torna a dir que l’objectiu és estalviar a la institució aquesta despesa, que és important, i demostrar, 
alhora, la coherència necessària.  

La Sra. CAMPOMAR (MÉS per Mallorca) inicia la seva intervenció. 

Anuncia que el seu Grup votarà en contra d’aquesta proposta. 

Mostra la seva discrepància amb les explicacions de caire econòmic que ha donat el Sr. Juan, atès que 
la quantitat de 3.000€ anuals és del tot assumible pel Consell de Mallorca.  

Assenyala que per al seu Grup el model de la RTVM era un model adequat a la realitat sociocultural de 
Mallorca. Recorda la gran quantitat d’iniciatives que se varen produir quan se va anunciar el seu 
tancament i fa notar que el PP va refusar també intentar ajuntar-la amb IB3.  

Expressa el seu rebuig a la decisió del tancament de la RTVM, una televisió propera a les tradicions i a 
la cultura de Mallorca, atès que el PP ha optat per la IB3, un model més castellanitzat cada dia, allunyat 
de Mallorca, més proper a les televisions privades, de shows mediàtics i d’altres tipus de programes. 

Es mostra convençuda que Mallorca necessita un model de televisió pública que cerqui l’interès públic, 
que tengui el paper d’altaveu de la cultura de Mallorca i que la reforci.  

Torna a dir que l’excusa econòmica és una excusa pobra, atès que amaga una decisió ideològica, el 
mateix que ja varen fer quan varen tancar la RTVM.  

Reitera que, per aquestes raons, el seu Grup votarà en contra de la proposta. 

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

Quant a la referència del Sr. Juan sobre el motiu de presentar aquesta moció al Ple d’avui i d’explicar 
en què consisteix, li diu que ja li ho explicarà ella tot seguit.  

Assegura que el motiu és que l’actual equip de govern, a finals de la passada legislatura i a l’inici 
d’aquesta, se va fixar l’objectiu de tancar un mitjà de comunicació públic, eliminar la pluralitat 
informativa a Mallorca, la llibertat de premsa i el dret a la informació; és en això, que consisteix el que 
va fer el PP: varen tancar una televisió pública sense cap planejament, fent un ERE que ha tengut els 
problemes que tothom coneix.  

Fa notar que ho varen fer de forma que, a dia d’avui, és l’únic concurs de creditors d’una empresa 
pública d’Espanya. És això, el que va fer el PP. 

I ara, el que fan és utilitzar una excusa econòmica per acabar de rematar aquesta actuació, de forma que 
se renuncia a unes freqüències de ràdio i de televisió que va costar molt gestionar perquè el Consell de 
Mallorca les pogués tenir.  

Fa avinent que se renuncia a unes freqüències que probablement, si no hi torna a haver subhastes no se 
podran tornar a tenir. Renuncien a que Mallorca pugui tenir pluralitat informativa i al dret d’informació 
de la ciutadania de Mallorca, a poder tenir una televisió pública. Assenyala que és obvi que es tracta 
d’una renúncia ideològica. 

Observa que la televisió que tenim actualment a Mallorca no dóna cap ni una d’aquestes garanties.   

Retreu al PP haver fet malbé, amb la decisió de tancar la RTVM, un sector aleshores emergent com era 
el sector audiovisual. Més endavant, varen continuar la malifeta amb IB3 i l’han rematada amb la 
gestió que n’han fet del projecte de la pel·lícula Cloud Atlas. I avui se pretén acabar de rematar aquesta 
qüestió, amb la proposta que se presenta. 

Torna a dir que el PP ho fa per una qüestió ideològica i fa anotar que és absurd posar l’excusa de la 
despesa de 3.000€ anuals, atès que hi ha molts d’altres conceptes pels quals se gasta aquesta quantitat, i 
posa com exemple moltes partides de l’actual pressupost de la institució, que superen aquest cost.  

Per acabar reitera que no es tracta dels 3.000€, sinó de la forma que té el PP d’intentar controlar i fer 
malbé els serveis públics de Mallorca.  

El Sr. JUAN intervé a continuació. 
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Assegura que el PP manté una postura de coherència davant aquesta qüestió, atès que no té cap sentit 
seguir pagant per una reserva de radiofreqüència quan la institució ja ha pres la decisió de tancar la 
RTVM.  

Quant a l’argument de la Sra. Garrido en el sentit que la quantia econòmica és ridícula, i que la podrien 
treure de qualsevol altra partida, expressa el seu desacord, i afirma que ell considera que és alta. 
Demana a la Sra. Garrido que demostri la càrrega de la prova.  

Torna a dir que no té cap sentit ni un pagar 3.000€ anuals per aquest concepte, una vegada que ja s’ha 
tancat la RTVM.  

Observa que aquesta quantitat serà molt útil per pagar despeses de serveis socials.  

Pel que fa a la postura demagògica del PSOE diu que no té ganes de contestar, perquè és molt fàcil 
adoptar aquesta postura amb referències a la llibertat de premsa, a la pluralitat, etc. Diu que la realitat 
és que aquesta decisió estava inclosa en el programa electoral del PP durant les passades eleccions i la 
ciutadania de Mallorca sabia perfectament el que votava i la majoria absoluta obtinguda així ho va 
demostrar i ho va fer possible. Pensaven que no té sentit tenir dues televisions, a Mallorca.  

En canvi, sí que s’oposa frontalment al comentari de la Sra. Garrido sobre els ERO i els problemes 
derivats del concurs de creditors, atès que no ignora que quan ho fa s’està ficant en un terreny 
llenegadís. En primer lloc, perquè precisament l’ERO era un mètode correcte per tancar un ens públic, i 
allò que prova que és correcte és que se va fer amb tota la seguretat jurídica, cosa que en el cas d’altres 
administracions és cert que ara se demostra que tenen problemes a causa del tancament d’empreses 
públiques, però no és el cas de l’ERO, que representa el camí correcte per tancar una institució pública.  

Assenyala que si hi ha un concurs de creditors, i els gestors no varen poder pagar tots els deutes, 
precisament la premsa parla molt de les “presumptes” i adverteix la Sra. Garrido que ella sap molt bé 
perquè va ser. Li recorda que hi ha un edifici, Son Puig, que se va comprar i fa notar que no sap què 
varen fer els representants del PSOE durant la passada legislatura, a part de visitar-lo per veure si se li 
podien donar altres finalitats.  

Li fa notar també que si recau sobre el Consell de Mallorca una sentència d’aquest estil, convendria que 
el seu Grup examini què va fer sobre aquesta qüestió entre els anys 2007 i 2011. Recorda, en aquest 
sentit, que el PSOE va governar durant més temps que l’actual equip d’aquesta institució, com també 
que el fet de trobar-se en situació de concurs de creditors és precisament a conseqüència d’una 
sentència judicial.  

Torna a dir que el tancament de la RTVM estava previst ja en el programa electoral del PP. Diu que, de 
la mateixa forma en què la Sra. Garrido acusa demagògicament el PP de manca de llibertat de premsa i 
de pluralitat, ell acusa el PSOE de covardia pel fet que avui no li diuen per què s’ha de pagar aquesta 
quantitat durant anys.  

Demana si el PSOE durà, en el seu programa electoral, la proposta d’obrir una nova televisió, de 
reobrir la RTVM, perquè vol que la gent de Mallorca tengui dues televisions públiques. Demana a la 
Sra. Garrido que li digui clarament, perquè vol saber si aquesta serà una de les seves promeses 
electorals.  

Tot seguit demana el mateix al Sr. Garau, i li fa notar que si la proposta del PSOE és tancar la televisió 
del govern, treu defora milers de treballadors. (Se senten veus des de la bancada del PSOE, que no se 
poden identificar, que rebaten aquesta afirmació).                                                   El Sr. Juan manté que 
ell ha sentit cosa, en aquesta sentit, raó per la qual demana que siguin valents, i que diguin avui, al Ple, 
que obriran una televisió pública perquè volen que la gent de Mallorca tengui dues televisions 
públiques. Si no és així, no li veu cap sentit al manteniment de les freqüències, és absurd pagar 3.000€ 
anuals per no res. Torna a demanar que siguin valents, i que diguin què faran, i si pensen tancar IB3, 
que ho diguin també. Comenta que ell voldria que la gent de Mallorca sàpiga per què el PSOE vol 
mantenir la xarxa de radiofreqüència.  

Diu que, al seu parer, al PSOE li manca coherència i valentia i retreu als seus representants que no 
vulguin explicar què faran sobre aquesta qüestió. És així de clar.  

Per acabar, reitera els arguments anteriors i la petició al PSOE de justificar per quina raó s’ha de pagar 
aquesta quantitat per no obtenir res.  
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La Sra. CAMPOMAR intervé a continuació.  

Adverteix que no entrarà en el terreny dels insults personals, com ha fet el Sr. Juan, sinó que parlarà 
d’hipocresia, en general, perquè és el que defineix el fet que avui se presenti, al Ple, aquesta renúncia 
per una excusa econòmica basada en 3.000€ i, alhora, en el punt 53 de l’ordre del dia, se presenti la 
proposta d’afegir un altre càrrec a l’estructura del Govern de la institució, un lloc més de feina, 
precisament per pagar la seva feina a qui ha liquidat la RTVM.  

Torna a destacar que el PP li ha donat un càrrec, ha augmentat en un càrrec més (un secretari tècnic) 
aquesta institució pública.  

Fa avinent que és un cas claríssim d’hipocresia, atès que té un sou de més de 50.000€ anuals, mentre 
que el Sr. Juan ha volgut fer creure i destacar que n’estalvien 3.000€.  Puntualitza que per a ella és clar 
que també és important, la quantitat de 3.000€, com també ho són 1.000€, atès que quan se parla de 
doblers públics s’ha de fer un bon ús des del primer euro.  

A la vista d’aquests fets, qualifica el PP d’hipòcrita i fa notar que atribueix aquest qualificatiu al PP, 
però no al Sr. Juan, perquè suposa que les decisions les prenen col·lectivament.  

Lamenta que el PP insulti personalment membres d’aquest Ple, considera que és del tot inacceptable. 

Per acabar, torna a retreure la decisió de crear el nou càrrec de secretari tècnic al qual s’ha referit, amb 
una assignació de 50.000€ anuals i torna a destacar també l’absurd de presentar aquesta proposta 
d’aprovació al Ple d’avui, el mateix en el qual el PP nega la quantitat de 3.000€ anuals per al 
manteniment d’unes radiofreqüències.  

Tot plegat, ho defineix com una enorme hipocresia. 

La Sra. GARRIDO intervé tot seguit. 

Pel que fa a l’acusació de covardia que ha fet el Sr. Juan, li respon que covardia és tancar la RTVM, i 
fer-ho per un pur sentiment ideològic. Assegura que aquesta televisió era plural, tot i que al PP no li 
agradassin moltes de les coses que se varen dir durant la darrera campanya electoral ni durant l’anterior 
legislatura. Torna a dir que aquesta és la covardia del PP, aquesta i no una altra; la RTVM no els feia 
cas, i per aquesta raó s’havia de tancar.  

Quant a l’afirmació que el PSOE no ho té clar, li respon que ho té claríssim. El seu Grup va defensar 
que no se tancàs la RTVM i varen defensar també que se celebràs un debat sobre els mitjans de 
comunicació de Mallorca, cosa que el PP va rebutjar del tot.  

Reitera que el PP va rebutjar qualsevol tipus d’acord i va imposar la seva decisió de tancar la RTVM. 
Diu al Sr. Jaume que ell no l’ha de comminar a dir ara què farà o no, i que ella li està dient quin és el 
debat que s’ha de tenir, a Mallorca. Diu que el PP ha donat proves de covardia pel fet que no ha volgut 
saber res mai d’aquest debat.  

Quant al pla social de l’ERO, diu al Sr. Jaume que la gent no ha cobrat, i tot i això ho consideren un 
ERO ben fet. Recorda que a Espanya hi ha un únic concurs de creditors, d’una empresa pública, fet a 
instàncies del PP, un crèdit milionari dins el concurs de creditors per no voler fer un recurs de cassació 
a la sentència. 

Adverteix que ella no tenia cap intenció de parlar sobre aquest tema, però ho continuarà fent. Diu al Sr. 
Juan que no li faci explicar ara i aquí quines són les propostes que li ha fet el PSOE en contra d’aquesta 
qüestió, perquè pensa que no és el moment ni és la discussió que pertoca fer ara. 

També li demana que no faci ús de les expressions “acusar”, “dir”, “insinuar”. Recorda que ella li ha 
dit ja ben clarament per què el PSOE pensa que el PP ha presentat aquest tema al Ple, i li torna a 
repetir: ho ha fet per pura raó ideològica, res de raons econòmiques. Demana que no ho vulguin vestir i 
que nomenin les coses amb el nom que els correspon, perquè l’economia no ho aguanta tot.  

Fa avinent que ahir, el Sr. Margallo, ministre del Govern de l’Estat, va afirmar que l’austeritat no ho 
aguanta tot i que tancar un mitjà de comunicació és una mala idea. 

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

En primer lloc dóna resposta als comentaris de la Sra. Campomar. Li diu que ja s’ha publicat, als 
mitjans de comunicació, que la plaça de secretari tècnic que se va incorporar al Consell de Mallorca se 



 134

compensava amb una dedicació exclusiva, i que també s’explicarà al Ple més endavant. També s’ha 
explicat que no suposa cap cost per a la institució.  

Per aquestes raons, li demana que no mescli ous amb caragols. 

En segon lloc, felicita la Sra. Garrido perquè, en el fons, ha aconseguit parlar durant un temps sense 
contestar la pregunta que ell li ha fet, i té mèrit haver-ho aconseguit.  

Diu que manté la convicció que els doblers públics no se poden malbaratar, per la qual cosa no té cap 
sentit mantenir el pagament de 3.000€. Torna a dir que el PP ja incloïa entre els objectius del seu 
programa electoral el tancament de la RTVM. 

Assenyala quina és la situació actual de reestructuració de les televisions, quan se tanquen les públiques 
i se reestructuren i s’agrupen les privades. Tot i això, es mostra convençut que si el PSOE ho desitja, no 
tendrà cap problema per obtenir una nova autorització del Ministeri d’Indústria; no ho tendrà gens 
complicat, tot i que avui no s’hagi volgut definir sobre el futur que desitgen per a aquesta freqüència.  

Per aquesta raó anima el PSOE a ser tan clar i tan valent com ho va ser el PP abans de les eleccions, a 
definir clarament quin és el seu model i a manifestar si desitja tenir dues televisions públiques, per tal 
que ho sàpiga tota la gent de Mallorca. Comprèn que no ho hagi volgut manifestar avui, perquè no els 
convé.  

Per acabar, insisteix a defensar l’exercici de coherència i d’estalvi i reitera la proposta en els termes que 
ha explicat a l’inici.  

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per desset vots a favor (PP), cap abstenció i 
catorze vots en contra (PSOE i MÉS per Mallorca). 

 

DEPARTAMENT D'URBANISME I TERRITORI 

 

PUNT 30. PROPOSTA DE LIQUIDACIÓ DE LA RETRIBUCIÓ VARIABLE 
DE L’ANY 2012 DEL CONTRACTE DE CONCESSIÓ DE L’OBRA PÚBLICA 
PER A LA CONSTRUCCIÓ, CONSERVACIÓ I EXPLOTACIÓ DE LA 
CARRETERA MA-15, PALMA-MANACOR (EXP. 001/04). 

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

 El dia 4 de desembre de 2006 el director de les obres va fer constar que dia 2 de 
desembre de 2006 es va posar en servei la carretera Palma-Manacor Ma-15, motiu pel 
qual l’any 2007 va ser el primer any de posada en servei de la carretera i el primer any 
en què el Consell de Mallorca va abonar a l’entitat concessionària de la carretera la 
retribució variable per a la utilització de l’obra. 

 La clàusula 60.4 dels Plecs de clàusules administratives particulars, determina que 
l’import trimestral a pagar pel Consell de Mallorca al concessionari, en concepte de 
retribució variable, serà el resultat de multiplicar la tarifa vigent en aquest moment pel 
nombre de vehicles-quilòmetre haguts a l’any anterior, aprovat a l’Administració i el 
concessionari en l’acta a la qual es refereix el present Plec i dividit per 4, sense 
perjudici de la liquidació final que es realitzi.  
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 La clàusula 61.1 dels Plecs de clàusules administratives particulars del contracte de 
concessió d’obra pública pel desdoblament de la carretera Ma-15 Palma-Manacor 
regula el procediment normal de determinació de la retribució variable: 

 
 << 1. Abans de dia 31 de gener de cada any, el Consell Insular de Mallorca i el 

concessionari hauran de signar un Acta en la qual quedin perfectament establerts els 
tràfics haguts durant l’any anterior, detallats, almenys per trimestres, i diferenciant 
entre vehicles lleugers i pesats. 

 
2. La liquidació de la retribució variable pendent s’haurà de realitzar abans del 31 
d’abril del corresponent exercici; es determinarà per la diferència entre la suma dels 
pagaments trimestrals realitzats l’any anterior i l’import que resulti de multiplicar les 
tarifes vigents en l’any corresponent pels trànsits finalment haguts i aprovats en Acta 
anteriorment citada, afectats per les penalitzacions i bonificacions resultants de les 
variacions de l’index de perillositat, de la capacitat de la carretera i de les disfuncions 
o incompliment que s’exposen en el present Plecs i en el Plec de condicions tècniques. 
Aquesta liquidació serà aprovada per l’òrgan de contractació.>> 
 
La clàusula 61.2 dels Plecs de clàusules administratives particulars del contracte de 
concessió d’obra pública pel desdoblament de la carretera Ma-15 Palma-Manacor 
assenyala que: 
 
<< 2. Per al càlcul dels pagaments a compte a efectuar per l’Administració durant 
aquest primer any període (mesos transcorreguts des de l’obertura total al tràfic i 
finalització d’aquest any natural ) se seguirà el següent procediment: 
 
� El tràfic anual de referència per cada tipus de vehicle, serà el corresponent 
d’aplicar als valors assenyalats en la projecció de demanda citada, la part 
proporcional de mesos corresponents a aquest primer any-període. 
 
� Les tarifes unitàries seran les corresponents a l’exercici d’entrada en servei de 
la totalitat de la carretera, actualitzades segons el previst en els Plecs. 
 
� Si a l’inici de la fase d’explotació no s’haguessin pogut determinar i aprovar les 
tarifes base revisables en els termes indicats, serien d’aplicació les tarifes unitàries 
base de contracte, passant la correcció econòmica a la liquidació anual.>> 
 
De conformitat amb el que estableix la clàusula 60.3.b) dels plecs de clàusules 
administratives particulars que regeixen el contracte, signat el dia 24 de juny de 2004, 
el Ple del Consell de Mallorca de dia 9 de febrer de 2012 va actualitzar les tarifes del 
contracte de concessió d’obra pública per a la construcció, conservació i explotació de 
la carretera Ma-15 Palma-Manacor (exp. 001/04) per a l’any 2012 a aplicar a partir de 
dia 1 de gener de 2012: 
 
- Vehicles lleugers: 0,025367293, IVA exclòs. 
- Vehicles pesants: 0,040588396, IVA exclòs. 
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Dia 31 de gener de 2013, en compliment de la clàusula 61.1.1 dels Plecs de clàusules 
administratives particulars, el director d’Explotació de la Direcció Insular de 
Carreteres i el representant legal de la companyia concessionària “PAMASA” 
signaren l’Acta de consolidació del trànsit real corresponent a l’any 2012, de la 
carretera Ma-15 Palma-Manacor, detallat per trimestres i diferenciant vehicles 
lleugers i pesants. 
 
El cap de la secció de la Unitat de Gestió Econòmica va emetre informe dia 18 de 
febrer de 2013 amb relació a la liquidació final del trànsit de l’any 2012 del contracte 
de concessió d’obra pública per a la construcció del desdoblament de la carretera 
Palma-Manacor, en el qual després d’aplicar el trànsit consolidat de l’any 2012 la 
tarifa vigent de l’any 2012, resulta una liquidació a favor del Consell de Mallorca per 
un import de tres-cents quaranta-tres mil dos-cents euros amb nou cèntims 
(343.200’09 euros).  
 
El dia 30 d’abril de 2013 el director d’explotació de la Ma-15 i enginyer de la 
Direcció Insular de Carreteres va informar sobre la liquidació de la retribució variable 
corresponent a l’any 2012 de la concessió Palma-Manacor, tot indicant que comparant 
l’índex de perillositat (IP) de l’any 2011 amb la mitjana dels tres anys anteriors (2009, 
2010 i 2011) s’ha produït un empitjorament  de l’IP en l’exercici 2012 del 13,31% 
respecte a la mitjana dels tres anys anteriors i en aplicació de la clàusula 62 dels plecs 
de clàusules administratives particulars, no correspon aplicar bonificació ni 
penalització sobre els ingressos del trànsit real reflectit a l’Acta de Consolidació de 
l’exercici 2012. 

 
I atès que, de conformitat amb el que assenyala la clàusula 61.1.2 dels Plecs de 
clàusules administratives particulars, l’òrgan competent per adoptar l’acord és el Ple 
de la Corporació, per ser l’òrgan de contractació del contracte de concessió d’obra 
pública per a la construcció, conservació i explotació de la carretera Ma-15 de Palma 
a Manacor, el conseller executiva del Departament d’Urbanisme i Territori, sotmet a 
la consideració de la Comissió Informativa General i de Comptes, per al seu dictamen 
previ a la seva elevació al Plenari del Consell de Mallorca, la següent proposta d’ 

ACORD 

 
1. Aprovar i reconèixer una liquidació a favor del Consell Insular de Mallorca, en 
concepte de liquidació de la retribució variable corresponent a l’any 2012 del 
contracte de concessió d’obra pública de la carretera Ma-15 Palma-Manacor, de 
conformitat amb la clàusula 61.1 dels Plecs de clàusules administratives particulars 
que regeixen el contracte, signat el dia 24 de juny de 2004, per un import de tres-cents 
quaranta-tres mil dos-cents euros amb nou cèntims (343.200’09 euros), IVA inclòs, 
per la diferència entre els vehicles estimats i els reals haguts l’any 2012, als quals 
se’ls aplica les tarifes unitàries de l’any 2012, aprovades per acord del Ple de dia 9 de 
febrer de 2012. 
 
2. Notificar l’acord a l’entitat interessada. 
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El Sr. ROVIRA (conseller executiu d’Urbanisme i Territori) s’adreça, en primer lloc, al secretari 
general del Consell de Mallorca per informar-lo d’una errada i explica que, si bé la proposta d’acord 
està correcta, el títol de l’acord en l’ordre del dia fa referència a l’any 2011 quan ha de referir-se a l’any 
2012 i observa que és una errada que han detectat just ara amb el Grup MÉS per Mallorca. 

Tot seguit entra a explicar aquest punt i diu que el contracte de conservació, construcció i explotació 
d’aquesta carretera Palma–Manacor preveu, a una de les seves clàusules, com s’ha de calcular la 
retribució variable que s’ha de pagar cada any. 

Concretament es fa un càlcul en base al trànsit real que hagi tengut la carretera (tant de vehicles pesats 
com de vehicles lleugers) i d’acord amb les tarifes que són d’aplicació –i que varen ser aprovades pel 
Consell de Mallorca en el Ple del mes febrer de l’any passat– s’ha d’actualitzar aquesta retribució 
variable conforme al trànsit que hagi suportat la carretera.  

Un cop fets aquests càlculs, la proposta consisteix en aprovar i reconèixer una liquidació a favor del 
Consell de Mallorca en aquest cas per mor d’haver-hi hagut un menor trànsit i, per tant, aquesta 
retribució a favor del Consell de Mallorca ha de ser de 343.200,09€, IVA inclòs. Així doncs, la 
proposta que s’eleva al Ple és que es reconegui l’esmentada quantia a favor del Consell de Mallorca. 

La Sra. PALOU (MÉS per Mallorca) anuncia que el seu Grup s’abstendrà en aquesta proposta però que 
li agradaria fer constar dues coses que li han cridat l’atenció d’aquesta proposta que, una vegada més i 
de forma anual, es duu al Ple. 

La primera qüestió que els crida l’atenció és que l’índex de perillositat en l’exercici 2012 ha augmentat 
considerablement i, per tant, els preocupa aquest extrem. 

Evidentment, si es fa una mitjana de tres anys i es compara el que ha succeït l’any 2012 amb el que va 
succeir durant els tres anys anteriors, és possible que hi hagi un augment atès que les mitjanes sempre 
dilueixen una mica la realitat però no deixa de ser preocupant aquest augment de l’índex de perillositat 
i, en conseqüència, demana a l’equip de govern que es prenguin mesures al respecte ja que segurament 
les deuen tenir previstes i, si no és així, doncs que se’n prevegin de cara al proper pressupost per tal 
d’actuar en aquest sentit. 

També assenyala que, així mateix, es tornen a trobar que, per una sobreestimació del trànsit, hi ha 
hagut 343.000€ aturats un any més ja que això mateix ja va passar l’any anterior. 

Per tant, tal vegada seria adient dur a terme una revisió en profunditat de quins mecanismes de previsió 
de trànsit es fan servir perquè cal recordar que aquest mateix mecanisme de previsió de trànsit és el 
sistema que s’utilitza al peatge del túnel de Sóller i allà hi ha un error de càlcul de ±2 o ±5 vehicles/any 
entre la previsió i el trànsit real. 

Per això, li suggereix al Sr. Rovira –si li ho permet– que posi en contacte una empresa amb l’altra per 
tal que l’empresa que gestiona la carretera de Manacor ajusti els càlculs més a la realitat i no torni a 
passar que hi hagi tant de doblers aturats durant tant de temps. 

El Sr. ALEMANY (PSOE) intervé per explicar l’abstenció del seu Grup en aquest punt atès que una 
abstenció pot sonar estranya en referir-se a una liquidació que és a favor del Consell de Mallorca. En 
aquest sentit explica que no és que el Consell de Mallorca hi guanyi doblers sinó que són uns doblers 
que s’han pagat de més durant l’any. 

Per això, planteja que si és correcte el que paga el Consell de Mallorca durant l’any o no ho és. Saben 
que la quantitat que es paga repercuteix sobre el pressupost d’execució l’obra però el tema és un poc 
complicat i el seu Grup no n’està prou informat encara que ho accepten atès que el tema està sub iudice 
i en una situació que no és convenient donar-li massa publicitat però, no obstant això, dubten de si faria 
falta o no una actuació per part del Consell de Mallorca en relació a la informació publicada als diaris 
que indica que el pressupost d’execució va ser superior al que tocava. 

En conclusió diu que el motiu de l’abstenció del seu Grup és el desconeixement que tenen del tema en 
profunditat. 

El Sr. ROVIRA confirma que, efectivament, els ha cridat l’atenció l’empitjorament dels índexs de 
perillositat encara que és lògic, fins a un cert punt, perquè com més anys té una carretera, pitjor es 
comporta en quant la seguretat del trànsit. 
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Tot i això, també és cert que en aquesta carretera no només s’està pagant la construcció sinó també la 
conservació i l’explotació i, per tant, no és el pressupost del Consell de Mallorca el que s’hagi 
d’incrementar amb ni un sol euro per  aquesta finalitat atès que el contracte de la concessió d’aquesta 
carretera ja preveu que, a canvi de tot el que se paga, la concessionària té l’obligació de mantenir la 
carretera en les condicions que contractualment es varen decidir. 

Per aquest motiu, l’equip de govern té intenció de seguir controlant l’aplicació del manteniment, és a 
dir, continuar exercint un control sobre la contracta per tal d’assegurar-se que els doblers que es paguen 
es dediquen a allò que pertoca i en aquest sentit treballen els tècnics de la casa. 

En quant al que ha comentat el Sr. Alemany, diu que l’equip de govern va començar a actuar quan es 
va fer públic als mitjans de comunicació que hi havia unes discrepàncies entre el peritatge encarregat 
pels tribunals i la liquidació real d’aquesta obra. Es tracta d’una diferència que seria de més del 40% 
del cost de licitació, que va ser d’uns 100M€, i, per tant, s’estaria parlant d’uns 40M€ dels 140M€ que 
finalment es varen reconèixer. 

L’equip de govern ha tractat l’assumpte amb l’Assessoria Jurídica de la institució, la Intervenció 
General i amb els tècnics de la casa i resulta que, mentre no hi hagi una resolució judicial que 
reconegui que aquest peritatge va per bon camí, el Consell de Mallorca no pot emprendre mesures 
econòmiques contra la concessionària perquè, en definitiva, no és més que l’opinió d’un pèrit judicial 
davant l’opinió de l’empresa contractista. 

A més a més, és cert que a l’equip de govern se li han obert bastant els ulls en aquest sentit i la 
preocupació que tenen al respecte és prou considerable pel fet que cada any el Consell de Mallorca 
estigui pagant per unes conceptes dels quals no se sap exactament si s’han fet com pertocava. 

De totes maneres, mentre que els tribunals no resolguin per quin camí s’ha d’anar, com ha de quedar 
aquest tema i quina és la quantitat que realment s’ha de pagar, doncs l’equip de govern tampoc no pot 
prendre mesures al respecte. 

No obstant això, el que sí poden fer és aplicar aquesta rebaixa i, per altra banda, al pressupost de 2013, 
les retribucions a PAMASA s’han reduït tenint en compte que cada any s’ha d’anar reduint aquesta 
retribució. 

Per concloure assenyala que, a hores d’ara, és absolutament impossible poder tenir una total seguretat 
de com quedaran les retribucions de cada any però, malgrat això, l’equip de govern intenta que els 
pressuposts ja no reflecteixin unes quanties que saben, positivament, que d’any en any no 
s’incrementaran. 

La Sra. PALOU matisa que una cosa és preveure els doblers que s’hi han de pagar i una altra cosa és, 
que quan l’empresa fa una previsió de trànsit, la donin per bona i l’acabin pagant.  

Per tant, MÉS per Mallorca creu que caldria revisar, de forma exhaustiva, els mecanismes que es fan 
servir per aquesta estimació que, almenys durant els dos darrers anys, ha tengut com a resultat que 
s’han hagut de retornar doblers al Consell de Mallorca i per això suposa que, en algun moment, qualcú 
fa una previsió exorbitant i fora de mesura. 

El Sr. ALEMANY assenyala que coincideix amb l’equip de govern en una cosa i és que, si el pèrit que 
va fer el peritatge té raó, estarien davant d’una situació greu. I, si és això fos així, el seu Grup creu que 
aquest extrem repercutiria sobre el preu de la concessió però no tenen els coneixements suficients del 
tema per poder dir si es pot fer qualque cosa o no per reduir el pagament que se’n fa perquè accepten, 
de bon grat, el secret del sumari i, precisament per aquesta circumstància, no poden donar suport a la 
proposta i s’hi abstendran. 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per setze vots a favor (PP), cap vot en contra i 
tretze abstencions (PSOE i MÉS per Mallorca). 

 

PUNT 31. EXECUCIÓ DE LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPREM DE 20 
DE MARÇ DE 2013, RECURS DE CASSACIÓ NÚM. 6333/2009, 
INTERPOSAT CONTRA SENTÈNCIA DEL TSJ DE LES ILLES BALEARS 
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NÚM. 624/2009, DE 21 DE SETEMBRE (ACORD DEL PLE DEL CONSELL 
INSULAR D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ PGOU DE PALMA PER 
IMPLANTACIÓ SISTEMA GENERAL D’EQUIPAMENT SANITARI SON 
ESPASES). 

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

Mitjançant ofici de data 17 d’abril de 2013 del Secretari de la Sala 
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, es 
remet testimoni de la sentència de data 20 de març de 2013 dictada per la Sala Tercera 
del Tribunal Suprem, en el recurs de cassació núm. 6333/2009, interposat contra la 
dictada per aquella Sala núm. 624/2009, de 21 de setembre, en el recurs contenciós 
administratiu procediment ordinari núm. 560/2006,  per tal que d’acord amb l’article 
104 de la Llei de Jurisdicció es dugui a efecte el que s’ha disposat i s’adoptin les 
resolucions que procedeixin i es practiqui allò que exigeixi el compliment de les 
declaracions contingudes en el veredicte, indicant així mateix el deure de justificar 
recepció i comunicar l’òrgan responsable del compliment. 

Mitjançant escrit de data 24 d’abril de 2013 es va justificar la recepció en el 
departament d’Urbanisme i Territori de la referida sentència del Tribunal Suprem, tot 
comunicant al Tribunal Superior de Justícia que l’òrgan responsable del compliment 
de la resolució és el mateix que va dictar l’acte que va ser objecte de recurs, el Ple del 
Consell Insular de Mallorca. 

Efectuada proposta d’execució per part de la Comissió Insular d’Ordenació del 
Territori i Urbanisme, en la seva sessió de data 31 de maig de 2013, de conformitat 
amb el dictamen de la seva ponència tècnica, s’eleva al Ple del Consell Insular de 
Mallorca la següent proposta d’ 

ACORD 

1r. Executar, en els seus estrictes termes, la sentència de data 20 de març de 
2013 dictada per la Sala Tercera del Tribunal Suprem, en el recurs de cassació núm. 
6333/2009, interposat contra la dictada per la Sala Contenciosa Administrativa del 
Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears núm. 624/2009, de 21 de setembre, 
en el recurs contenciós administratiu, actuacions de procediment ordinari núm. 
560/2006, en virtut de la qual es declara: 

 a) Ser procedent el recurs de cassació interposat per la Congregació dels 
Missioners dels Sagrats Cors contra la sentència pronunciada en data 21 de setembre 
de 2009, per la Secció Primera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal 
Superior de Justícia de les Illes Balears, en el recurs contenciós administratiu núm. 
560 de 2006 (sentència núm. 624/2009). 

b) Estimar parcialment el recurs contenciós administratiu formulat, amb 
anul·lació de l’acord del Ple del Consell Insular de Mallorca, de 5 de juny de 2006, 
mitjançant el qual s’aprova definitivament la modificació puntual de la revisió del Pla 
General d’Ordenació Urbana de Palma, referent a la implantació d’un sistema general 
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d’equipament comunitari supramunicipal, a la finca Son Espases Vell, declarant dit 
acord així com la disposició general aprovada nuls per ser contraris a Dret. 

c) La publicació de la part dispositiva de la sentència i la modificació puntual 
declarada nul·la en el mateix Diari Oficial en el que aquesta va ser publicada. 

  
2n. En compliment de la resolució judicial esmentada en l’anterior apartat, 

atesa la seva fermesa, i així mateix en compliment del disposat a l’article 72.2 in fine 
de Llei de Jurisdicció Contenciosa Administrativa, disposar la publicació dels presents 
acords en el mateix diari oficial, Butlletí Oficial de les Illes Balears, en què fou 
publicat l’acord i modificació de la disposició general anul·lats. 
 

3r. Donar trasllat dels presents acords a la Sala Contenciosa Administrativa del 
Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, per conducte de l’Assessoria 
Jurídica del Consell Insular de Mallorca, als efectes previnguts a l’article 104 de la 
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa. 
 

4t. Donar així mateix trasllat dels presents acords a l’Ajuntament de Palma, als 
efectes procedents; com igualment al Govern de les Illes Balears, als efectes d’allò 
previst a l’article 3.6, in fine, de la Llei 9/1990, de 24 de juny, d’atribució de 
competències als Consells Insulars en matèria d’urbanisme i habitabilitat. 

 

El ROTGER (president en funcions) informa que la Unió d’Associacions de Mallorca ha sol·licitat 
intervenir al Ple en aquest punt i dóna la paraula al Sr. Pere Felip. 

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

“Honorable senyor president en funcions, senyores i senyors consellers, la Unió d’Associacions de 
Mallorca, referent a aquest punt, exposa el següent: 

La crisi econòmica va lligada a la crisi de confiança de la ciutadania amb les institucions. El Tribunal 
Suprem ha sentenciat que la modificació del Pla Urbanístic de Palma que va permetre aixecar 
l’Hospital de Son Espases era il·legal però el Suprem s’ha pronunciat quan el mal paisatgístic ja és 
irreversible. En qualsevol cas, ha rectificat una sentència del Tribunal Superior de Justícia de les Illes 
Balears que no va veure cap impediment a la reforma aprovada al Consell de Mallorca. 

Si el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears no hagués donat llum verda a la modificació del 
Pla, a Son Espases pasturarien les ovelles com hi pasturaven des del temps dels romans i alguns 
comissionistes lamentarien l’alt sentit cívic de les institucions polítiques més representatives de l’illa. 

Quina responsabilitat tenen d’aquesta destrossa els juristes i, en definitiva, qui jutja els jutges? I fins on 
l’esquerra també és responsable de la ubicació de l’hospital? Ai, Déu meu! Qui desconfia no erra. I la 
gent ha après a desconfiar de tothom. Contents per què el Tribunal Suprem ha declarat ‘radicalment 
nul’ l’acord del Consell de Mallorca de juny de 2006 pel qual es modificava el Pla General de Palma 
per poder construir l’hospital de referència just devora el monestir de la Real? No, no i no. 

Allò cert és que el mal ja està fet. L’hospital és aquí, acabat. Però les destrosses són innombrables. El 
cost econòmic és inaudit. I l’endeutament per tants d’anys és ben onerós. El patrimoni arqueològic més 
gran que existia, i no només del temps dels romans, ha quedat reduït a una rialla. I les conseqüències 
són autèntiques bufetades a la cara de totes les persones que van lluitar amb un lliurament, convicció i 
autenticitat mai no vistes dins la recent història de la lluita per la defensa de la nostra terra. 

Conseqüències: una és que certament avui no es construiria aquest macrohospital però no per convicció 
dels arguments abans exposats sinó per impossibilitat econòmica de poder dur-se a terme. 
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Una altra és que avui no se sap què fer amb l’antic hospital de Son Dureta, quan sempre els de la 
plataforma ‘Salvem la Real’ (i altres entitats ciutadanes com, per exemple,  l’Associació de Veïnats Es 
Raval de Santa Catalina) defensaren que el que s’havia de programar era la remodelació d’aquell 
edifici. 

Que sàpiguen tots els polítics de torn, empresaris amb noms ben coneguts, especuladors i gent sense 
escrúpols que aprofitaren aquesta idea de fer l’Hospital de Son Espases que el dia que la Fiscalia 
Anticorrupció hi entri a investigar, tal vegada, sortiran a la llum totes les malifetes, corrupcions i 
motivacions no confessables que tenen com a objectiu l’enriquiment brut i enganyós. 

No ens estranyaria que el Palma Arena, el cas Noos, Bitel i tants d’afers de corrupció, possiblement, 
quedaran curts davant el que significarà el que sortirà a la llum quan es posi en evidència el tema de 
Son Espases. 

La plataforma Salvem la Real va portar a la Fiscalia Anticorrupció (número de diligències 5/2007) la 
denúncia pel que estava succeint. Va ser admesa a tràmit la investigació per totes les demandes que 
s’anaven presentant i els papers que anaven entrant al Consell de Mallorca denunciant les malifetes que 
s’anaven duent a terme dins les parcel·les de Son Espases sense cap tipus de control. Tretze varen ser 
les denúncies al Jutjat Penal núm. 7 que varen presentar els de la plataforma. La visita al Parlament 
Europeu a Brussel·les per denunciar el fet que s’estava construint dins la llera del torrent de la mateixa 
part nord de l’hospital fou també admesa a tràmit. 

Ara bé, pensam que és de justícia que se sàpiga i que quedi ben clar que no és per estar contents vist on 
està arribant tota aquesta realitat. De què serveix que digui el Tribunal Suprem que la mort d’aquest 
ésser és radicalment nul·la si ja l’han mort? De què serveix aquesta victòria jurídica i moral si tot el mal 
ja està fet?” 

El Sr. ROVIRA (conseller executiu d’Urbanisme i Territori) comenta que aquesta proposta consisteix 
en l’execució de la sentència del Tribunal Suprem en referència a la modificació del Pla General de 
Palma per a la implantació del sistema general d’equipaments sanitaris Son Espases. 

Aquest acord consta de tres parts. Una primera part és executar, en els seus estrictes terminis, la 
sentència ja que s’estima parcialment el recurs contenciós administratiu formulat i, lògicament, fer 
totes les comunicacions i publicacions que pertoquen per donar coneixement d’aquesta sentència. 

Afegeix que crida l’atenció que una proposta que, en teoria, era més garant amb la participació 
ciutadana, l’exposició pública i tota la tramitació, al final ha resultat ser la proposta que precisament el 
Tribunal Suprem ha decidit que no s’hauria d’haver realitzat i, per tant, en aquests moments li 
correspon a l’Administració (tant l’Ajuntament de Palma com el Govern de les Illes Balears) procedir a 
solucionar aquesta situació de tenir un hospital que es troba sense una ordenació urbanística adequada. 

Al Consell de Mallorca, com administració responsable de realitzar l’aprovació definitiva, en aquell 
moment, d’aquesta modificació, no li queda altre remei que dur a Ple l’acord d’execució de la 
sentència, donar-ne compte i procedir a la seva publicació. 

El Sr. FONT (MÉS per Mallorca) ressalta que ja tenen una sentència ferma del Tribunal Suprem 
referent a la reclassificació urbanística dels terrenys de Son Espases i és evident que una institució 
democràtica, com és el Consell de Mallorca, ha d’acatar aquesta sentència i, per aquest motiu, el seu 
Grup hi votarà a favor. 

No obstant això, considera que s’ha de fer una valoració profunda del que suposa aquesta sentència. 
Ara es troben amb un hospital de referència de les Illes Balears que està construït a un lloc on no hi pot 
ésser perquè tot l’edifici queda fora d’ordenació i allà on l’ús assistencial no és un ús permès per la 
normativa vigent i, per això, avui, amb aquest acte, anul·len la modificació del Pla General que donava 
aquest ús assistencial a aquests terrenys. 

Així doncs, la situació és molt complicada i afecta l’Ajuntament de Palma, el Govern de les Illes 
Balears i també el Consell de Mallorca perquè és la institució que va donar el darrer vistiplau a la 
normativa. 

Al seu Grup li sorprèn que d’ençà que la sentència és ferma no tenen constància que cap de les tres 
administracions referides hagi contactat amb la part recurrent. Creu que és molt important que es faci 
aquest contacte perquè aquesta sentència pot dur unes conseqüències molt greus. 
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De fet, hi ha casos recents, encara que no iguals però amb certa similitud, com el de ses Covetes, les 
cases de Llucalcari o el pont d’es Riuet de Manacor que, per manca de diàleg, han arribat a unes 
conseqüències que potser no hagués fet falta que s’hi arribàs. 

Per tant, el seu Grup demana que el Consell de Mallorca iniciï contactes amb la part recurrent i insti el 
Govern de les Illes Balears i l’Ajuntament de Palma a fer-ho també per tal de mirar de trobar-hi una 
solució. 

Planteja, tot seguit, la possibilitat que la part recurrent demanàs l’esbucament de Son Espases, cosa que 
pot fer encara que això no vol dir que se li concedís, perquè es tracta d’un edifici il·legal. 

Remarca que, així doncs, aquesta és una sentència de molta transcendència baldament hi vulguin passar 
per damunt d’una manera ràpida i, per això, considera que és imprescindible que totes les 
administracions afectades –que són les màximes administracions d’aquesta comunitat autònoma: 
Govern de les Illes Balears, Consell de Mallorca i Ajuntament de Palma– comencin converses amb la 
part recurrent. 

Recorda que fa devers un any i mig sí que hi va haver contactes entre el Consell de Mallorca i la part 
recurrent però foren uns contactes de molt bones paraules i moltes promeses però cap d’elles no s’ha 
complit i des de llavors ençà no hi ha hagut més contactes i, per acabar, reitera la importància de 
començar aquests contactes. 

El Sr. ALEMANY (PSOE) manifesta, en primer lloc, que el seu Grup dubta que una sentència del 
Tribunal Suprem s’hagi de votar perquè no se sent lliure per poder votar el que vulgui sinó que, davant 
una sentència, no li queda més remei que acceptar-la i votar-hi a favor i, per tant, no entén que s’hagi 
de sotmetre a votació quelcom que no tenen més que una opció de vot. 

Per altra banda, assenyala que la sentència és un producte d’una situació que va tenir lloc dia 5 de juny 
de 2006. Recorda que ell era present en aquella sessió plenària de l’any 2006. Va ser un ple llarg que 
començà a les 11 h i va acabar a les 20 h allà on, a més a més, hi va haver allò que aquell dia el Grup 
Socialista va anomenar “un canvi de cromos”. 

Explica que aquell mateix dia es va sotmetre a votació l’adjudicació de Can Domenge (a la qual un 
grup que donava suport a govern votava amb la boca petita perquè no ho veia correcte) i després s’hi 
duia també el tema de la reclassificació de Son Espases al Pla General d’Ordenació Urbana de Palma 
(punt aquest que l’altre grup que donava suport al govern el votava amb la boca petita). Amb això vol 
dir que els dos grups acordaren votar a favor el punt al qual donava suport l’altre grup. 

A més d’això, en aquell temps hi va haver denúncies en el sentit que un dels motius importants que 
s’havien posat damunt la taula per fer el pacte PP–UM havia estat aquest: Can Domenge – Hospital de 
Son Espases.  

Fins i tot que creu aquest extrem es va arribar a comentar públicament al Parlament perquè el valoraven 
positivament tot i que al Ple del Consell de Mallorca, des de l’oposició, se’n va fer una intervenció molt 
dura en contra dels dos casos, és a dir, en contra de l’adjudicació de Can Domenge, tema que no ha 
acabat encara i ja veuran com acabarà, i contra el tema de l’Hospital de Son Espases, que també està 
per veure com acabarà. 

En quant al tema de l’Hospital de Son Espases, també cal recordar que al Pla General de Palma hi havia 
una zona grossa qualificada com equipament sanitari a dins el sòl urbà i, per això, el seu Grup no va 
arribar a entendre mai perquè  havien d’anar a sòl rústic a fer-hi una altra zona d’equipament sanitari 
però així ho varen fer amb aquell “canvi de cromos” que varen denunciar dia 5 de juny de 2006, un 
dilluns trist que va provocar una herència. 

Recalca que això sí que són herències i no les comèdies que, de vegades, s’anuncia que el Grup 
Socialista va deixar d’herència. Això són herències vertaderes: Can Domenge i l’Hospital de Son 
Espases. 

El Sr. ROVIRA comenta, en relació a les intervenció de l’oposició, que no li correspon al Consell de 
Mallorca contactar amb la part demandant atès que el Consell de Mallorca ja no té cap competència 
sobre l’aprovació definitiva del planejament –ni les seves modificacions– de Palma. 

En tot cas, el que sí que ha fet el Consell de Mallorca és posar-se a disposició del Govern de les Illes 
Balears i de l’Ajuntament de Palma per col·laborar en tots els temes que puguin plantejar en relació a la 
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correcció de com s’ha de fer, a partir d’aquest moment, l’adaptació del Pla General de Palma a aquesta 
sentència i, per tant, a l’equipament ja existent. 

Cal tenir en compte que en la sentència que avui estan executant, en cap moment no s’ha entrat en el 
fons de l’assumpte, és a dir, que ningú no ha dit que l’hospital no hagi d’estar en aquell indret sinó que 
simplement s’ha dit que la forma en què es va modificar el Pla General de Palma no va ser la correcta i 
que s’hauria d’haver procedit d’una altra manera o fent servir una tramitació distinta. 

Per tant, el que estan fent ara les administracions competents en la matèria és solucionar aquesta 
situació d’inadeqüació d’aquest equipament i això és el que s’ha fer sense torbament ni dilació, és a dir, 
cercar una solució per part del Govern de les Illes Balears i per part de l’Ajuntament de Palma a 
aquesta situació d’inadequació que té actualment l’Hospital de Son Espases en relació al Pla General de 
Palma. 

Assegura que, en aquest tema, el Consell de Mallorca ha donat i donarà tot el seu suport a les altres 
administracions i si li plantegen algun tràmit com, per exemple, l’emissió d’algun informe, doncs 
evidentment l’emetran però, en cap cas, no li correspon al Consell de Mallorca entrar en contacte amb 
la part demandant perquè a hores d’ara aquesta institució ja no té cap competència en l’aprovació 
definitiva dels planejaments de Palma. 

El que està clar és que la competència del Consell de Mallorca és executar la sentència i, en relació al 
comentari del Sr. Alemany sobre com s’ha d’executar aquesta sentència, li diu que no fan, ni més ni 
manco, que allò que el gabinet jurídic d’Urbanisme i la Secretaria General consideren que s’ha de fer: 
executar aquesta sentència per part de l’òrgan que va prendre l’acord ja que aquest mateix òrgan és el 
que ha de prendre l’acord corresponent per retornar la situació a la legalitat en base a aquesta sentència 
que ja no és apel·lable.  

No obstant això, el Grup Socialista té tota la llibertat per votar una altra cosa si vol perquè imagina que, 
si qualcú no vol votar a favor de l’execució d’aquesta sentència, llavors s’haurà d’atenir a això i ja 
seran els tribunals els que, si consideren que no s’ha executat la sentència com toca, ja es pronunciaran 
al respecte. 

En qualsevol cas, el Grup Popular i l’equip de govern donaran suport a l’execució de la sentència de la 
manera que els tècnics han indicat que s’ha de fer. 

El Sr. FONT comenta al Sr. Rovira que sap que actualment el Consell de Mallorca no té cap 
competència en quant al planejament de Palma però creu que les formes són importants i, com a mínim 
per guardar les formes, seria la manera correcta d’actuar a part del que li correspongui a l’Ajuntament 
de Palma com a responsable d’intentar resoldre el problema i al Govern de les Illes Balears en allò en 
què pugui intervenir. 

Per altra banda diu han de ser molt conscients d’una altra cosa i és que l’hospital s’hi va fer amb una 
absència total de planificació i això ha provocat les actuals conseqüències. La prova evident que 
l’hospital es va fer sense cap tipus de planificació és que, poc abans de fer-s’hi l’hospital, es va 
projectar un metro que no passava per allà la qual cosa no té cap lògica. 

Si avui el metro passàs per Son Espases, segur que tendria moltíssims usuaris més i, a més a més, 
estalviaria molt de problemes d’aparcament que hi ha a Son Espases. 

Aclareix que ha dit això perquè aquesta absència de planificació a l’hora de decidir fer l’hospital allà fa 
que ara n’estiguin pagant les conseqüències. Conseqüències que són delicades i que creu que val la 
pena que totes les institucions es posin les piles per intentar resoldre-les. 

El Sr. ALEMANY intervé per aclarir que no és que el seu Grup dubti què hi ha de votar perquè no els 
queda més remei que haver-hi de votar a favor i precisament per això ha dit que no entenia perquè 
s’havia de dur el tema a Ple, atès que no hi ha altre remei que votar que sí. 

Una altra qüestió és el que ha comentar sobre l’herència perquè certament aquella legislatura de govern 
PP–UM va ser una legislatura que va generar moltes herències. 

Tot seguit apunta que, per cert, el tema de la televisió, que s’ha defensat com una qüestió que s’havia 
de retirar, també va néixer en aquella legislatura de PP–UM i no en una legislatura posterior i també és 
una herència a la qual ara han renunciat. 
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Ja per acabar la seva intervenció, confirma que el seu Grup no votarà en contra de la sentència sinó que 
hi votarà a favor. 

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

PUNT 32. PROPOSTA D’ACORD PER A L’APROVACIÓ DEL 
RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS DEL DEPARTAMENT 
D’URBANISME I TERRITORI ( DIRECCIÓ INSULAR DE CARRETERES) 
DE ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL (60.808,59 EUROS). 

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

Fets 

1. L’empresa ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL  ha presentat factures de 
subministrament elèctric de les carreteres del Consell de Mallorca del mes de març 
amb destí al departament  d’Urbanisme i Territori (Unitat de  Carreteres)  i no han 
pogut  seguir el procediment legalment establert. 

2. S’ha emès memòria justificativa subscrita pel cap de servei i conformada per la 
secretària tècnica d’Urbanisme i Territori. 

3. La disposició addicional dinou  del  TRLCSP estableix la responsabilitat 
patrimonial de les autoritats i personal al servei de les administracions públiques 
derivades de les seves actuacions 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. Es 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. 

5. S’ha remès la documentació pertinent a Intervenció general per a la seva 
fiscalització. 

Per tot això i en virtut de les competències que em confereix la legislació vigent règim 
local i d’acord amb la base 26 de les d’execució del pressupost de 2013 en relació a la 
competència del reconeixement extrajudicial de crèdits, el Conseller executiu 
d’Urbanisme i Territori  proposa al Ple de la Corporació que adopti el següent : 

ACORD 

1. Aprovar i  reconèixer, extrajudicialment un crèdit per import total de   60.808,59 €, contret 
pel Departament d’Urbanisme i Territori (Unitat de  Carreteres) ,  a favor de les persones 
físiques o jurídiques que consten a la relacions adjuntes. 

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

3. Notificar aquest Acord a Intervenció General. 
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Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per devuit vots a favor (PP), cap vot en contra 
i catorze abstencions (PSOE i MÉS per Mallorca). 

 

PUNT 33. PROPOSTA D’ACORD PER A L’APROVACIÓ DEL 
RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS DEL DEPARTAMENT 
D’URBANISME I TERRITORI -SERVEI D’ITV CORRESPONENT A L’ANY 
2012 (8.366,65 EUROS). 
 
Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu del Departament 
d’Urbanisme i Territori que diu: 

Ateses les factures presentades  per l’empresa Endesa Energia SA Unipersonal 
corresponents a serveis prestats amb destí al Servei d’ITV del Departament 
d’Urbanisme i Territori, que no han seguit el procediment legalment establert. 

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

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

Atesa la disposició addicional 19 del Text Refòs de la  Llei de Contractes del Sector 
Públic que regula la responsabilitat patrimonial de les autoritats i del personal al 
servei de les administracions Públiques derivada de les seves actuacions en matèria de 
contractació administrativa, tant per danys causats a  particulars com a la pròpia 
Administració, que s'exigirà d'acord amb el que disposa el títol X de la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, i en el Reial Decret 429/1993, de 26 de març, pel qual s'aprova el 
Reglament dels procediments de les Administracions Públiques en matèria de 
responsabilitat patrimonial. Atès que el punt 2 diu que  la infracció o aplicació 
indeguda dels preceptes continguts en aquesta Llei per part del personal al  servei de 
les administracions públiques, quan hi hagi almenys negligència greu, constituirà falta 
molt greu, que s’exigirà d'acord amb la normativa específica en la matèria. 

Atès que hi ha crèdit adequat i suficient al pressupost de despeses per a l’any 2013 per 
fer front a la totalitat de les despeses. 

Atès que d’acord amb la legislació vigent, i d’acord amb la base 26 de les d’execució 
del pressupost de 2013, correspon al ple del Consell de Mallorca el reconeixement 
extrajudicial de crèdits i amb caràcter previ haurà de dictaminar la Comissió 
Informativa corresponent. 

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

1. Aprovar el reconeixement extrajudicial d’un crèdit de VUIT-MIL TRES CENTS 
SEIXANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS (8.366,65 €), a càrrec 
del pressupost de 2013 del Departament d’Urbanisme i Territori, d’acord amb el que 
disposa la base 26 de les d’execució del pressupost pel 2013. La quantitat abans 
esmentada es distribueix segons el llistat F/2012/103, que formen part de la 
documentació annexa a aquesta proposta. 
 
2. Autoritzar, disposar i reconèixer una obligació de VUIT-MIL TRES CENTS 
SEIXANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS (8.366,65 €), contret 
pel Departament d’Urbanisme i Territori, a favor de les persones jurídiques que 
consten a la relació F/2012/103 a càrrec del pressupost de 2013 del Departament 
d’Urbanisme i Territori. S’adjunta reserva de crèdit per vinculació. 

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

del Consell de Mallorca. 
 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per devuit vots a favor (PP), cap vot en contra 
i catorze abstencions (PSOE i MÉS per Mallorca). 

 

PUNT 34. PROPOSTA D’ACORD PER A L’APROVACIÓ DEL 
RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS DEL DEPARTAMENT 
D’URBANISME I TERRITORI ( UNITAT DE CARRETERES), IMPORT: 
108.407,99 EUROS. 

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

Fets 

1. Diverses empreses  han presentat factures corresponents a subministraments o 
serveis amb destí al departament  d’Urbanisme i Territori (Unitat de  Carreteres)  i no 
han pogut  seguir el procediment legalment establert. 

2. S’ha emès memòria justificativa subscrita pel cap de servei i conformada per la 
secretària tècnica d’Urbanisme i Territori. 

3. La disposició addicional dinou  del  TRLCSP estableix la responsabilitat 
patrimonial de les autoritats i personal al servei de les administracions públiques 
derivades de les seves actuacions 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. Es 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. 
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5. S’ha remès la documentació pertinent a Intervenció general per a la seva 
fiscalització. 

Per tot això i en virtut de les competències que em confereix la legislació vigent règim 
local i d’acord amb la base 26 de les d’execució del pressupost de 2013 en relació a la 
competència del reconeixement extrajudicial de crèdits, el Conseller executiu 
d’Urbanisme i Territori  proposa al Ple de la Corporació que adopti el següent : 

ACORD 

1. Aprovar i  reconèixer, extrajudicialment un crèdit per import total de   108.407,99 
€, contret pel Departament d’Urbanisme i Territori (Unitat de  Carreteres) ,  a 
favor de les persones físiques o jurídiques que consten a la relació adjunta. 

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

3. Notificar aquest Acord a Intervenció General. 

 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per devuit vots a favor (PP), cap vot en contra 
i catorze abstencions (PSOE i MÉS per Mallorca). 

 
PUNT 35. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE MEMÒRIA D’ACTIVITATS DE 
L’ANY 2012, DE L’AGÈNCIA DE PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT 
URBANÍSTICA I TERRITORIAL DE MALLORCA. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu del Departament 
d’Urbanisme i Territori que diu: 
 
Atesa l’elaboració de la Memòria d’activitats de l’any 2012, de l’Agència de protecció 
de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca 
 
Atès que el Consell de Direcció de l’Agència en data 26 d’abril de 2013, va adoptar 
l’acord d’aprovació de la Memòria d’activitats de l’any 2012, amb caràcter previ a 
l’aprovació que correspon al Ple de Consell Insular de Mallorca, el Conseller Executiu 
d’Urbanisme i Territori eleva al Ple del Consell Insular de Mallorca la següent  
 
PROPOSTA D’ACORD 
 
1r.- Aprovar la Memòria d’activitats de l’any 2012, 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.  
 
 
El Sr. ROVIRA (conseller executiu d’Urbanisme i Territori) comenta que aquesta memòria ja va ser 
explicada davant l’òrgan de direcció de l’Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial 
de Mallorca però, no obstant això, avui oferirà una explicació de les dades més significatives que estan 
recollides en aquesta memòria. 
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Durant l’any 2012 s’han tramitat 258 expedient informatius, una xifra molt similar a la de l’any 
anterior quan se’n varen iniciar 264. D’aquests expedients, un 71,70% són en sòl rústic comú, un 
21,70% són sòl rústic protegit i la resta, un 6,5%, són en sòl urbà. 

Igualment s’han incoat 23 procediments sancionadors de demolició i la tramitació d’aquests 
procediment s’ha traduït en la imposició de 44 sancions per una quantia total de gairebé 1,8M€, una 
quantia inferior a la de l’any anterior quan les sancions havien estat 67 i, per tant, també unes sancions 
per una quantia superior si bé és cert que en 2012 s’ha fet una major recaptació que en anys anteriors 
motivat perquè les recaptacions per sancions en matèria de disciplina urbanística se solen demorar en el 
temps per mor dels recursos interposats pels ciutadans contra les sancions per tal d’obtenir-ne una 
rebaixa. 

S’han dictat 23 ordres de demolició davant les 30 dictades l’any anterior i l’activitat inspectora ha estat 
molt similar amb un total de 428 inspeccions davant les 431 inspeccions de l’any anterior. Per tant, 
bàsicament el funcionament de l’Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de 
Mallorca en quant a treballs d’inspecció i control és similar a l’any 2011 quan l’Agència ja estava en 
ple funcionament. 

En relació als 7 municipis amb els quals hi ha convenis de delegació expressa de les competències de 
disciplina urbanística, explica que s’han aixecat 191 actes d’inspecció i s’han obert 104 expedients dels 
quals 16 s’han transformat en procediments sancionadors per infracció urbanística, s’han imposat 28 
multes i s’ha ordenat 16 demolicions. 

Així doncs, l’Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca ha continuat 
treballant en la mateixa línia que en anys anteriors si bé s’ha detectat que la disminució de l’activitat 
econòmica ha provocat també una disminució de l’activitat econòmica il·legal, és a dir, que l’activitat 
en construcció tant legal com il·legal ha experimentat una baixa important la qual cosa es tradueix que, 
a pesar de fer-se el mateix nombre d’inspecció, les sancions disminueixen i les infraccions que es 
detecten també són menors que en anys anteriors si bé no d’una manera significativa però sí d’una 
forma real. 

El Sr. COLOM (PSOE) anuncia que el seu Grup s’abstendrà en la votació d’aquest punt pels motius 
que explicarà a continuació. 

Fa notar que han tengut ocasió de debatre, altres vegades, amb el conseller executiu d’Urbanisme i 
Territori sobre el funcionament de l’Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de 
Mallorca. 

No fa gaire, fins i tot, es va discutir al Ple una moció del Grup Socialista mitjançant la qual 
reivindicaven un nou impuls de l’Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de 
Mallorca i demanaven, entre d’altres coses, resoldre el nomenament de la plaça de gerent de l’Agència 
així com l’elaboració d’un pla estratègic per incoporar-hi nous ajuntaments i, en definitiva, que es 
realitzàs qualque tipus de campanya per donar a conèixer el funcionament i la tasca de l’Agència de 
Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca. 

És cert –d’acord amb les dades ofertes pel Sr. Rovira– que durant el 2012 s’hi han fet coses malgrat les 
restriccions pressupostàries, malgrat la manca de liquiditat en quant a les aportacions que hi fa el 
Consell de Mallorca i malgrat també les mancances de personal però, almanco, s’ha pogut assolir un 
nivell estadístic relativament important pel que fa al nombre d’actuacions. 

També és cert que el clima polític en el si del Consell de Direcció és de màxim consens entre totes les 
forces polítiques. 

Dit tot això, comenta que continua pensant que l’Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i 
Territorial de Mallorca, en aquests moments, es troba en una situació de punt mort i que es veu 
reconeguda dins el mateix contingut de la memòria allà on s’accepta que hi ha una lleugera disminució 
de l’activitat si bé aquesta disminució s’atribueix, a parts iguals, a la davallada de l’activitat econòmica 
vinculada a la construcció i a les limitacions pressupostàries. 

Si la disminució de l’activitat durant l’any passat ha estat lleugera, creu que enguany van pel camí que 
sigui més grossa tot tenint en compte el volum d’expedients que arriba al Consell de Direcció. 
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En qualsevol cas no negarà que la possible davallada de l’activitat econòmica hagi afectat, 
efectivament, els resultats estadístics de l’Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial 
de Mallorca però pensa que això no n’és una excusa suficient. 

Recorda que ja li va demanar al Sr. Rovira –i ara li reitera la petició– que revisassin el pla 
d’inspeccions. Aquest pla es va aprovar el 7 de juny de 2011 amb una vigència d’un any, llavors es va 
prorrogar per al 2012 i, al ritme actual, segurament també l’hauran de prorrogar per al 2013 i assenyala 
que, tal vegada, si hi ha poca activitat constructora potser s’haurien de revisar els objectius d’aquest pla 
d’inspeccions. 

Considera també negatiu que durant l’any 2012 no s’hagi duit a terme cap execució subsidiària de cap 
ordre de demolició malgrat que durant el 2012 s’ha n’han dictades 23 i durant el 2011 se’n varen dictar 
30. 

Reconeix que, tal i com ha comentat de passada el Sr. Rovira, aquestes ordres de demolició són 
recurribles i normalment els sancionats intenten esgotar fins al màxim les seves possibilitats de defensa 
jurídica. 

No obstant això, l’Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca no ha estat 
capaç d’executar les dues demolicions subsidiàries que estaven previstes per a 2012 i ha estat per una 
qüestió de problemes burocràtics. 

També, com sap el Sr. Rovira, segueix pendent la modificació de llocs de feina que contemplava la 
creació d’una nova secció executiva de l’Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial 
de Mallorca acorda pel Consell de Direcció en data 21 de desembre de 2010 i que, entre altres funcions, 
aquesta nova secció executiva s’havia d’encarregar de la tramitació dels expedients d’execució 
subsidiària de les ordres de demolició. Tot això no s’ha duit a terme però imagina que va vinculat a la 
modificació global de llocs de feina que també està pendent. 

Fa constar que segueix sense resoldre’s l’expedient per cobrir la plaça de director gerent de l’Agència 
de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca i, de fet, és un expedient que fa més 
d’un any que està obert i creu que, com a mínim, ja l’haurien de resoldre. 

Per altra banda, una bona part de la plantilla de l’Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i 
Territorial de Mallorca està sense cobrir. A les 6 places que hi ha sense dotació econòmica i que mai no 
han estat cobertes s’ha d’afegir les vacants registrades en 2011 i que no s’han cobert en 2012 com, per 
exemple, la de director gerent, la d’un delineant inspector i la d’un tècnic d’administració general. 

Per si això fos poc, també s’hi han d’afegir dues llargues baixes per incapacitat laboral amb la qual 
cosa en el mes de desembre de 2012 eren 14 els funcionaris que hi treballaven d’un total de 25 prevists, 
és a dir, que s’hi ha produït una disminució de plantilla prou important. 

A més a més, continua havent-hi assignatures pendents com, per exemple, que s’augmenti el nombre 
d’ajuntaments que deleguin les seves competències malgrat que sap que no poden obligar els 
ajuntaments a delegar-ne les competències i més ara quan alguns intenten optar per treure recursos 
econòmics per al seu finançament a través de la disciplina urbanística però això a la llarga no s’aguanta 
també dificulta el futur de l’Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca 
que només compta amb 7 ajuntaments adherits de 53 possibles. 

Una altra assignatura pendent és la creació del fons propi de l’Agència de Protecció de la Legalitat 
Urbanística i Territorial de Mallorca destinat a fer inversions per a la conservació i millora dels valors 
mediambientals dels municipis afectats tal i com determina l’article 25 dels Estatuts de l’Agència de 
Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca i avui torna a venir una moció de MÉS 
per Mallorca al Ple del Consell de Mallorca per reiterar, una vegada més, la petició de crear aquest 
fons. 

Assenyala que arribat el moment de debatre l’esmentada moció, el Grup Popular s’hauria de repensar el 
seu vot a favor de la creació d’aquest fons propi perquè és cert que els ingressos propis de l’Agència de 
Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca han d’anar destinats, en primer lloc, a 
garantir la satisfacció de les seves necessitats però, si hi ha superàvit i el Consell de Mallorca compleix 
amb les seves obligacions pressupostàries, la creació d’aquest fons seria una bona mesura i serviria 
perquè altres ajuntaments s’hi adherissin i també per premiar, de qualque manera, la lleialtat dels que 
actualment en formen part. 
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Per concloure, reitera que el seu Grup s’hi abstendrà però puntualitza que s’ha d’entendre com una 
abstenció en sentit positiu i la petició que el Sr. Rovira s’impliqui un poc més en la gestió de l’Agència 
de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca i que li doni un nou impuls perquè, en 
definitiva, l’objectiu de tots és que l’Agència funcioni. 

El Sr. ROVIRA agraeix al Sr. Colom el talant constructiu de la seva intervenció i assenyala que no és 
una època fàcil per donar impuls a cap ens de l’Administració però, no obstant això, l’equip de govern 
ha assolit el compromís de mantenir en funcionament l’Agència de Protecció de la Legalitat 
Urbanística i Territorial de Mallorca. 

El treball de l’Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca no s’ha vist 
pràcticament afectat ni per retalls ni per reduccions pressupostàries i tot el que el Consell de Mallorca 
s’hi ha estalviat ha estat perquè tenien garantits els ingressos per al seu funcionament i, per tant, mentre 
no estigui garantida una autosuficiència de l’Agència, sense haver de dependre del pressupost del 
Consell de Mallorca, és important no fer provatures amb segons quines propostes ja que, de moment, 
l’Agència no té garantit el seu funcionament amb fons propis. 

A més d’això, està clar que en aquests moments no hi ha un especial interès per part dels ajuntaments 
no incorporats a l’Agència per incorporar-s’hi ja sigui pels motius que siguin i un d’ells és, per 
descomptat, la crisi econòmica que pateixen les administracions locals que fa que prenguin un especial 
interès pel cobrament i la tramitació dels expedients sancionadors i també, indubtablement, per la 
disminució de l’activitat constructora il·legal en sòl rústic. 

Tot i això, remarca que les portes de l’Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de 
Mallorca estan obertes per als ajuntaments i, de fet, hi ha un ajuntament que ha manifestat públicament 
la seva intenció de tractar la seva possible incorporació a l’Agència de Protecció de la Legalitat 
Urbanística i Territorial de Mallorca la qual, evidentment, té els braços oberts perquè s’hi adhereixin 
aquells ajuntaments que així ho desitgin. 

Malgrat això, cal indicar que la principal responsabilitat dels ajuntaments és l’execució de la disciplina 
urbanística i que l’Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca és un 
òrgan d’ajuda i col·laboració que en un moment determinat pot assumir aquestes competències però, en 
definitiva, el millor seria que els ajuntaments –siguin del color polític que siguin– treballassin en 
matèria de disciplina urbanística d’una manera seriosa en tot moment. 

Si fos així, no tendrien l’obligació de mantenir una agència de disciplina urbanística més enllà de les 
responsabilitats que realment té el Consell de Mallorca i que consisteixen en l’execució subsidiària de 
les competències de disciplina urbanística. 

Per acabar, reitera el seu agraïment al Sr. Colom per la seva intervenció i li indica que, en principi, 
l’equip de govern continua mantenint l’interès perquè l’Agència de Protecció de la Legalitat 
Urbanística i Territorial de Mallorca continuï funcionament i complint els compromisos que rep dels 
tribunals i que no només és el cas de ses Covetes sinó que també hauran d’intervenir en breu en altres 
casos de menys repercussió. 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per desset vots a favor (PP), cap vot en contra 
i catorze abstencions (PSOE i MÉS per Mallorca). 
 
 
PUNT 36. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE CINQUÈ I LA 
DISPOSICIÓ FINAL DE L’ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU 
PÚBLIC PEL CONTROL DE QUALITAT DE LES OBRES PÚBLIQUES A 
LES CARRETERES DE MALLORCA 
 
Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu del Departament 
d’Urbanisme i Territori que diu: 
 

Antecedents 
 



 151

1.1. La Direcció Insular de Carreteres planteja una proposta de modificació de 
l’article 5 i la disposició final de l’ordenança reguladora del preu públic pel 
control de qualitat de les obres públiques a les carreteres de Mallorca. 

 
1.2. A l’expedient consta la següent documentació: 

 
- Escrit de 18 de febrer de 2013 de la Direcció Insular de Carreteres en el 

qual es sol·licita que es tramiti l’actualització dels preus públics pel control 
de qualitat de les obres públiques a les carreteres competència del Consell 
de Mallorca. 

 
- Informe justificatiu de 29 de gener de 2013 en el qual el coordinador del 

laboratori i l’enginyer de tecnologia de la Direcció Insular de Carreteres 
detallen els criteris en base als quals s’ha calculat l’increment que es 
proposa. 

 
- Estudi econòmic realitzat per l’enginyer de tecnologia de la Direcció 

Insular de Carreteres sobre l’actualització dels preus públics pel control de 
qualitat de les obres públiques de carreteres per a l’any 2013. 

 
- Informe de 23 de gener de 2013 del cap de servei d’administració 

econòmica de la Direcció Insular d’Hisenda i Funció Pública sobre el cost 
real dels treballadors assignats al laboratori de la Direcció Insular de 
Carreteres. 

 
- Taula comparativa on consten els preus públics que s’han vingut aplicant 

des de l’any 2003, els preus de diferents empreses que presten serveis 
similars, i la proposta que realitza la Direcció Insular de Carreteres per a 
l’any 2013. 

 
Consideracions jurídiques 

 
1.3. La legislació bàsica aplicable està constituïda per: 
 

- La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local 
(LBRL), en especial l’article 49. 

- Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes 
Balears, en especial l’article 102. 

- El Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLHL), en especial el 
capítol VI del Títol I. 

 
1.4. Respecte a la competència, d’acord amb els articles 148 i 157 del TRLHL, els 

consells insulars poden establir preus públics per a la prestació de serveis o la 
realització d’activitats de la seva competència, segons les normes establertes 
en el capítol VI del Títol I. Encara que les carreteres fossin una competència 
transferida per la Comunitat Autònoma, per part del Consell de Mallorca es 
poden establir preus públics en aquesta matèria, atès que la disposició 
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transitòria segona de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de Consells Insulars, va 
preveure la possibilitat que els consells insulars poguessin aprovar 
ordenances en les competències transferides. 

 
1.5. Per determinar l’actualització dels preus públics, els tècnics del Laboratori de 

Carreteres cullen de referència els preus que es varen establir en l’ordenança 
reguladora del preu públic pel control de qualitat de les obres públiques a les 
carreteres de Mallorca (BOIB núm. 80, de 7 de juny de 2003) i als esmentats 
imports li apliquen l’increment de l’índex de preus al consum (IPC) des del 
mes de juny de 2003 i el mes de desembre de 2012, que és d’un 29’5%. A 
l’import resultant s’haurà d’afegir el tant per cent corresponent al Impost 
sobre el Valor Afegit que estigui en vigor en el moment que es produeixi el 
fet imposable, que actualment és del 21%, tal i com s’estableix en un paràgraf 
dels dos que s’han afegit a l’article 5 de l’ordenança. 

 
Així mateix, s’ha d’assenyalar que d’acord amb l’estudi econòmic realitzat 
per l’enginyer de tecnologia de la Direcció Insular de Carreteres, es dona 
compliment a l’article 44.1 del TRLHL que disposa que “l’import dels preus 
públics haurà de cobrir com a mínim el cost del servei prestat o de l’activitat 
realitzada”, atès que es preveu que els ingressos que s’obtindran seran 
superiors al cost de les despeses del Laboratori de Carreteres vinculades als 
preus públics pel control de qualitat de les obres. 

 
 

1.6. Per altra banda, el segon paràgraf que s’ha afegit a l’article 5 d’aquesta 
ordenança fa referència a la regulació de l’actualització dels esmentats preus 
públics. Així, es preveu que l’actualització dels preus es faci anualment 
d’acord amb la variació de l’IPC de l’any natural anterior que publica 
l’Institut Nacional d’Estadística durant el mes de gener. 

 
 
1.7. De conformitat amb el que disposen la LBRL i el TRLHL, la modificació que 

se proposa ha de seguir el procediment següent: 
 
a) Informe preceptiu de la Intervenció General de la Institució. 
b) Acord del Ple del Consell de Mallorca d’aprovació provisional de les 

corresponents modificacions. Aquest acord ha d’anar precedit del dictamen 
preceptiu de la Comissió Informativa General i de Comptes. 

c) Exposició per un període de 30 dies, a efectes de reclamacions, mitjançant la 
inserció del corresponent edicte en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, en el 
tauler d’edictes de la Institució i en un diari dels de major difusió de l’illa. 

d) Acord plenari d’aprovació definitiva de les modificacions, previ dictamen de 
l’esmentada Comissió Informativa, resolent les reclamacions que s’hagin 
pogut presentar dins el termini. Segons l’article 102.d) de la Llei 20/2006 
abans esmentada: “Si no s’ha presentat cap reclamació o suggeriment, l’acord 
inicialment adoptat s’ha d’entendre aprovat sense necessitat d’un nou acord 
exprés”. 
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e) Publicació dels acord definitius, amb inclusió del text íntegre de les 
modificacions aprovades, en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. 

 
Atès que la proposta ha estat fiscalitzada de conformitat aquest Conseller 
proposa al Ple del Consell Insular de Mallorca, l’adopció de l següent: 
 

ACORD 
 
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’article cinquè i la disposició 
final de l’ordenança reguladora del preu públic pel control de qualitat de les obres 
públiques a les carreteres de Mallorca, en els termes que es contenen en el text annex. 
 
Segon.- De conformitat amb allò que disposa l’article 102.b) de la Llei 20/2006, de 15 
de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, el present Acord 
provisional, i també el referit annex, s’exposaran al públic en el tauler d’anuncis 
d’aquest Consell durant el termini de trenta dies hàbils, a fi que els interessats puguin 
examinar l’expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes. 
 
Tercer.- Aquesta exposició al públic s’anunciarà en el Butlletí Oficial de les Illes 
Balears, i també en un diari dels de major difusió de la Comunitat Autònoma i el seu 
termini serà comptador a partir de l’endemà del dia de la publicació del corresponent 
anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. 
 
Quart.- Aquest Acord aprovatori serà considerat com a definitiu si no es produeixen 
reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, segons el que disposa 
l’article 102.d) de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de 
les Illes Balears. La modificació entrarà en vigor el dia de la publicació de l’acord 
definitiu i el text de la modificació de l’Ordenança al Butlletí Oficial de les Illes 
Balears. 
 
TEXT ANNEX 
 
MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE CINQUÈ I LA DISPOSICIÓ FINAL DE 
L’ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PEL CONTROL DE 
QUALITAT DE LES OBRES PÚBLIQUES A LES CARRETERES DE 
MALLORCA. 
 
ARTICLE CINQUÈ.- QUANTIA 
El preu públic s’exigirà d’acord amb les tarifes següents: 
 

Concepte  
Precio(€) 
2013 

IVA 
21% Total 

    
Formigons    
Estudi teòric i comprovació d'una dosificació de formigó, 
elaboració de provetes, cura, recapçament i assaig a 
compressió d'una sèrie de tres provetes cilíndriques de 
15x30 cm a dues edats, segons la norma UNE-EN 12390-

1.194,70 € 250,89 € 1.445,59 
€ 
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1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 

Estudi teòric i comprovació d'una dosificació de formigó, 
elaboració de provetes, cura, recapçament i assaig a 
compressió d'una sèrie de tres provetes cilíndriques de 
15x30 cm segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 
12390-2 i UNE-EN 12390-3 

1.175,28 € 246,81 € 1.422,09 
€ 

Mesura de la consistència d'una mostra de formigó fresc 
pel mètode con d'Abrams, segons la norma UNE-EN 
12350-2 

16,12 € 3,39 € 19,51 € 

Mostreig, cura, recapçament i assaig a compressió d'una 
proveta cilíndrica de 15x30 cm, segons la norma UNE-
EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 

17,48 € 3,67 € 21,15 € 

Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de 
provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una 
sèrie de tres provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la 
norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 
12390-1, UNE-EN 12390-2 I UNE-EN 12390-3 

64,69 € 13,58 € 78,27 € 

Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de 
provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una 
sèrie de quatre provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons 
la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 
12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 

82,17 € 17,26 € 99,43 € 

Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de 
provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una 
sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons 
la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 
12390-1, UNE-EN 12390-2 I UNE-EN 12390-3 

99,65 € 20,93 € 120,58 € 

Determinació de la porositat aparent d'una mostra de 
formigó endurit 

69,22 € 14,54 € 83,76 € 

Determinació de la densitat d'una mostra de formigó 
fresc, segons la norma UNE-EN 12390-6 

22,60 € 4,75 € 27,35 € 

Determinació de la densitat d'una mostra de formigó 
endurit, segons la norma UNE-EN 12390-7 

13,53 € 2,84 € 16,37 € 

Extracció amb sonda rotativa d'una proveta testimoni de 
formigó endurit segons la norma UNE-EN 12504-1 

131,12 € 27,54 € 158,66 € 

Per cada proveta testimoni addicional en el mateix 
desplaçament (norma UNE-EN 12504-1) 

69,22 € 14,54 € 83,76 € 

Tall, recapçament i assaig a compressió d'una proveta 
testimoni de formigó endurit, segons la norma UNE-EN 
12504-1 i UNE-EN 12390-3 

40,02 € 8,40 € 48,42 € 

Reconeixement escleromètric en un punt (índex de 
rebot), per a estudi de la qualitat d'un formigó endurit, 
segons la norma UNE-EN 12504-2 

8,74 € 1,84 € 10,58 € 

    
Morters    
Presa d'una mostra de morter fresc, segons la norma 13,47 € 2,83 € 16,30 € 
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UNE-EN 1015-2 
Elaboració, cura, assaig a flexió i compressió d'una sèrie 
de tres provetes prismàtiques de 160x40x40 mm, segons 
la norma UNE-EN 1015-11 

56,27 € 11,82 € 68,09 € 

    
Sòls i Capes granulars    
Presa d’una mostra de sòl, segons norma NLT-148 10,36 € 2,18 € 12,54 € 
Preparació i quarterament d'una mostra de sòl, segons la 
norma UNE 103100 

12,95 € 2,72 € 15,67 € 

Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, 
segons la norma UNE 103101 

35,55 € 7,47 € 43,02 € 

Determinació del percentatge de material que passa pel 
tamís 0,080 UNE, per rentat, d'una mostra de sòl, segons 
norma NLT 152 

28,68 € 6,02 € 34,70 € 

Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit 
plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 
103103 i UNE 103104 

50,51 € 10,61 € 61,12 € 

Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl, 
segons la norma UNE 103104 

21,69 € 4,55 € 26,24 € 

Determinació de l'equivalent d’arena d'una mostra de sòl, 
segons la norma UNE 103109 

42,86 € 9,00 € 51,86 € 

Determinació del pH d'un sòl. 9,00 € 1,89 € 10,89 € 
Determinació del contingut de sals solubles d'un sòl, 
segons la norma NLT 114 

54,20 € 11,38 € 65,58 € 

Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la 
norma NLT 115 

71,03 € 14,92 € 85,95 € 

Determinació del contingut de carbonats (calcímetre de 
Bernard) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 
103200  

39,30 € 8,25 € 47,55 € 

Determinació quantitativa del contingut de sulfats 
solubles d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 
103201 

37,23 € 7,82 € 45,05 € 

Determinació qualitativa del contingut de sulfats solubles 
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103202 

23,83 € 5,00 € 28,83 € 

Determinació del contingut de matèria orgànica d'una 
mostra de sòl pel mètode de l‘aigua oxigenada, segons la 
norma NLT-117 

23,96 € 5,03 € 28,99 € 

Determinació del contingut de matèria orgànica d'una 
mostra de sòl pel mètode del permanganat potàssic, 
segons la norma UNE 103204 

33,48 € 7,03 € 40,51 € 

Determinació del contingut de matèria orgànica d'una 
mostra de sòl pel mètode del dicromat 

33,48 € 7,03 € 40,51 € 

Determinació de la humitat d'una mostra de sòl 
mitjançant assecatge en estufa, segons la norma UNE 
103300 

13,86 € 2,91 € 16,77 € 

Determinació de la densitat relativa de les partícules d'un 
sòl (pes específic), segons la norma UNE 103302 

29,53 € 6,20 € 35,73 € 
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Inflament lliure d'un sòl en edómetre, segons norma UNE 
103601 

64,75 € 13,60 € 78,35 € 

Assaig de compactació pel mètode Proctor normal d'una 
mostra de sòl, segons la norma UNE 103500 

77,70 € 16,32 € 94,02 € 

Assaig de compactació pel mètode Proctor modificat 
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 

99,72 € 20,94 € 120,66 € 

Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb el 
métode Próctor normal (a tres punts), d'una mostra de sòl, 
segons la norma UNE 103502 

138,18 € 29,02 € 167,20 € 

Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb el 
métode Próctor modificat (a tres punts), d'una mostra de 
sòl, segons la norma UNE 103502 

166,54 € 34,97 € 201,51 € 

Determinació in situ de la humitat i la densitat d'un sòl 
pel mètode de la sorra, segons la norma UNE 103503 

26,16 € 5,49 € 31,65 € 

Determinació in situ de la humitat i la densitat d'un sòl 
pel mètode dels isòtops radioactius, segons la norma 
ASTM D 3017 

17,48 € 3,67 € 21,15 € 

Assaig de petjada d'un sòl, segons la norma NLT 256 59,83 € 12,56 € 72,39 € 
Assaig de càrrega in situ d'un sòl, amb placa de 30 cm de 
diàmetre, segons la norma NLT 357 

148,93 € 31,28 € 180,21 € 

Assaig de càrrega in situ d'un sòl, amb placa de 30 cm de 
diàmetre, un sol cicle, segons la norma NLT 357 

100,10 € 21,02 € 121,12 € 

    
Àrids per a carreteres    
Presa d'una mostra d’àrid, segons la norma UNE-EN 
932-1 

10,36 € 2,18 € 12,54 € 

Determinació quantitativa dels compostos de sofre d'una 
mostra d’àrid, segons la norma UNE-EN 1744-1 

91,43 € 19,20 € 110,63 € 

Determinació de la neteja superficial d'una mostra d’àrid, 
segons la norma UNE-146130 

37,49 € 7,87 € 45,36 € 

Determinació de la densitat relativa i l'absorció d'una 
mostra d’àrid gruixat per elaborar mescles bituminoses, 
segons la norma NLT 153 

51,67 € 10,85 € 62,52 € 

Determinació de la densitat relativa i l'absorció d'una 
mostra d’àrid fi per elaborar mescles bituminoses, segons 
la norma NLT 154 

63,71 € 13,38 € 77,09 € 

Determinació de l'equivalent d’arena d'una mostra d’àrid 
(Avaluació de fins), segons la norma UNE-EN 933-8 

49,34 € 10,36 € 59,70 € 

Determinació del valor del blau de metilè d'una mostra 
d’àrid, segons la norma UNE-EN 933-9 

75,50 € 15,86 € 91,36 € 

Determinació del percentatge de cares de fractura de les 
partícules d’àrid gruixat, segons la norma UNE-EN 933-5 

33,02 € 6,93 € 39,95 € 

Determinació de l'índex de llenques d'una mostra d’àrid, 
segons la norma UNE-EN 933-3 

61,71 € 12,96 € 74,67 € 

Determinació de la resistència a la fragmentació d'una 
mostra d’àrid gruixat mitjançant el mèdode d'assaig de 
Los Ángeles, segons la norma UNE-EN 1097-2 

97,13 € 20,40 € 117,53 € 
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Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra d’àrid, 
segons la norma UNE-EN 933-1 

35,55 € 7,47 € 43,02 € 

Determinació del contingut en aigua d'una mostra d’àrid 
mitjançant assecatge en estufa, segons la norma UNE-EN 
1097-5 

13,86 € 2,91 € 16,77 € 

Determinació de la densitat relativa i absorció d’una 
mostra d’àrid gruixat, segons la norma NLT 153 

34,97 € 7,34 € 42,31 € 

Determinació de la densitat relativa i absorció d’una 
mostra d’àrid fi, segons la norma NLT 154 

31,08 € 6,53 € 37,61 € 

Determinació de la densitat aparent en toluè d’una mostra 
de pols mineral, segons la norma NLT 176 

27,97 € 5,87 € 33,84 € 

    
Sòls estabilitzats in situ, terra-ciment i grava-ciment    
Fabricació d’una sèrie de tres provetes compactades amb 
martell vibrant, segons la norma NLT 310 

46,62 € 9,79 € 56,41 € 

Cura i assaig a compressió simple de tres provetes de sòl 
estabilitzat, terra-ciment o grava-ciment, segons la norma 
NLT 305 

66,05 € 13,87 € 79,92 € 

    
Lligants hidrocarbonats    
Presa d'una mostra de material bituminós, segons la 
norma NLT 121 

27,97 € 5,87 € 33,84 € 

Determinació de la penetració d'una mostra de material 
bituminós, segons la norma NLT 124 

77,70 € 16,32 € 94,02 € 

Determinació de la penetració del residu obtingut per 
destilació d'una mostra de material bituminós, segons la 
norma NLT 125 

77,70 € 16,32 € 94,02 € 

Determinació de l'índex de penetració d'una mostra de 
betum asfàltic, segons la norma NLT 181 

93,24 € 19,58 € 112,82 € 

Determinació de la temperatura del punt de reblaniment, 
anella i bola, d'una mostra de material bituminós, segons 
la norma NLT 125 

85,47 € 17,95 € 103,42 € 

Determinació de la temperatura del punt de reblaniment, 
anella i bola, del residu obtingut per destilació d'una 
mostra de material bituminós, segons la norma NLT 125 

85,47 € 17,95 € 103,42 € 

Determinació de la recuperació elàstica per torsió de 
betums asfàltics modificats, segons la norma NLT-329 

85,47 € 17,95 € 103,42 € 

Determinació del punt de fragilitat Fraass d'una mostra de 
material bituminós, segons la norma NLT 182 

135,98 € 28,56 € 164,54 € 

Determinació de la solubilitat en dissolvents orgànics 
d'una mostra de betum asfàltic, segons la norma NLT 130 

84,18 € 17,68 € 101,86 € 

Determinació del contingut d'aigua d'una mostra de 
betum asfàltic, segons la norma NLT 123 

90,65 € 19,04 € 109,69 € 

Determinació del contingut d'aigua d'una mostra 
d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 137 

90,65 € 19,04 € 109,69 € 

Determinació de la densitat relativa d'una mostra de 
material bituminós, segons la norma NLT 122 

77,70 € 16,32 € 94,02 € 
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Determinació del residu per destil·lació d'una mostra de 
betum fluïdificat, segons la norma NLT 134 

102,05 € 21,43 € 123,48 € 

Determinació de la càrrega elèctrica de les partícules 
d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 
194 

45,33 € 9,52 € 54,85 € 

Determinació del residu per destil·lació d'una mostra 
d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 139 

99,13 € 20,82 € 119,95 € 

Assaig de sedimentació d'una mostra d'emulsió 
bituminosa, segons la norma NLT 140 

63,46 € 13,33 € 76,79 € 

Assaig de tamisatge d'una mostra d'emulsió bituminosa, 
segons la norma NLT 142 

41,44 € 8,70 € 50,14 € 

Determinació de l'estabilitat (mètode de demulsivilitat 
amb clorur càlcic) d'una mostra d'emulsió bituminosa 
aniònica, segons la norma NLT 141 

45,33 € 9,52 € 54,85 € 

Determinació de l'estabilitat (mètode de la mescla amb 
ciment) d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la 
norma NLT 144 

32,38 € 6,80 € 39,18 € 

Assaigs sobre el residu de destil·lació: són els indicats per 
a betums asfàltics incrementats amb el preu de la 
destil·lació. 

   

    
Mescles bituminoses en calent    
Presa d'una mostra de mescla bituminosa, segons la 
norma UNE-EN 12697-27 

13,47 € 2,83 € 16,30 € 

Fabricació de tres provetes Marshall, segons la norma 
UNE-EN 12697-30 

38,91 € 8,17 € 47,08 € 

Determinació de la densitat aparent de tres provetes 
bituminoses pel métode hidrostàtic, segons la norma 
UNE 12697-6 

25,90 € 5,44 € 31,34 € 

Determinació del contingut en buits de tres provetes 
bituminoses, segons la norma UNE-EN 12697-8 

33,28 € 6,99 € 40,27 € 

Determinació de l’estabilitat i deformació de tres 
provetes bituminoses, segons la norma UNE-EN 12697-
34 

33,28 € 6,99 € 40,27 € 

Confecció de tres provetes cilíndriques, determinació de 
la densitat, estabilitat i deformació i contingut en buits 
(assaig Marshall) d'una mostra de mescla bituminosa, 
segons les normes UNE-EN 12697-6, UNE-EN 12697-8, 
UNE-EN 12697-30, UNE-EN 12697-34 

144,85 € 30,42 € 175,27 € 

Estudi Marshall complet amb diversos percentatges de 
lligant, confecció de provetes, determinació de la 
densitat, contingut en buits, estabilitat i deformació o 
pèrdua per desgast, segons les normes UNE-EN 12697-6, 
UNE-EN 12697-8, UNE-EN 12697-30, UNE-EN 12697-
34 

1.166,41 € 244,95 € 1.411,36 
€ 
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Confecció de tres provetes cilíndriques, determinació de 
densitat, contingut en buits i pèrdua per desgast (assaig 
càntabre) d'una mostra de mescla bituminosa drenant, 
segons les normes UNE-EN 12697-6, UNE-EN 12697-8, 
UNE-EN 12697-17 i UNE-EN 12697-30 

144,85 € 30,42 € 175,27 € 

Confecció de tres provetes cilíndriques, determinació de 
densitat, contingut en buits i pèrdua per desgast (assaig 
càntabre) d'una mostra de mescla bituminosa drenant, 
segons les normes UNE-EN 12697-6, UNE-EN 12697-8, 
UNE-EN 12697-17 i UNE-EN 12697-30, per via humida 

155,08 € 32,57 € 187,65 € 

Determinació de l'efecte de l'aigua sobre la cohesió 
(assaig d'immersió – compressió) d'una mescla 
bituminosa compactada, inclosa la fabricació de tres 
provetes, segons la norma NLT 162 

383,06 € 80,44 € 463,50 € 

Determinació del contingut de lligant d'una mostra de 
mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1 , 
UNE-EN 12697-39 

71,23 € 14,96 € 86,19 € 

Anàlisi granulomètrica de l’àrid recuperat d'una mostra 
de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-
2 

41,38 € 8,69 € 50,07 € 

Extracció, tall i determinació del gruix d'una proveta 
testimoni de mescla bituminosa, segons norma UNE-EN 
12697-27 

43,71 € 9,18 € 52,89 € 

Determinació de la densitat aparent d'una proveta 
testimoni de mescla bituminosa, segons la norma UNE-
EN 12697-6 

12,95 € 2,72 € 15,67 € 

Càlcul de buits d'una proveta testimoni de mescla 
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-8 

15,54 € 3,26 € 18,80 € 

Determinació de la permeabilitat in situ LCS d'un 
paviment drenant, segons la norma NLT 327 

38,85 € 8,16 € 47,01 € 

Mesura de la textura superficial pel mètode del cercle 
d’arena d'un paviment, segons la norma NLT 335 

32,38 € 6,80 € 39,18 € 

Determinació de la resistència al lliscament d'un 
paviment amb el pèndul del TRRL, segons la norma NLT 
175 

58,28 € 12,24 € 70,52 € 

    
Marques vials    
Determinació del coeficient de retrorreflexió d’una marca 
vial, segons la norma UNE-EN 1436, per km 

10,81 € 2,27 € 13,08 € 

Determinació del factor de lluminància i les coordenades 
cromàtiques d’una marca vial, segons la norma UNE-EN 
1436 

15,41 € 3,24 € 18,65 € 

Determinació de la resistència al lliscament (SRT) d’una 
marca vial, segons la norma UNE-EN 1436 

18,71 € 3,93 € 22,64 € 

Determinació de la consistència d'una mostra de pintura 
per a senyalització pel mètode Krebs-Stormer, segons la 
norma  MELC 12.74 

36,84 € 7,74 € 44,58 € 
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Determinació del temps d'assecatge d'una mostra de 
pintura per a senyalització, segons les normes UNE 
135202 i MELC 12.71 

54,00 € 11,34 € 65,34 € 

Assaig granulomètric sobre una mostra de microesferes 
de vidre per a senyalització, segons les normes UNE-EN 
1423 i UNE 135287 

31,21 € 6,55 € 37,76 € 

Determinació de la dotació de pintura i microesferes de 
vidre sobre pel·lícula aplicada en plaques metàl·liques, 
segons la norma UNE 135274 

37,75 € 7,93 € 45,68 € 

    
Diversos    
Càlcul de l’índex de regularitat internacional (IRI) amb 
perfilòmetre, segons les normes NLT 330 i NLT 331, per 
metre 

1,42 € 0,30 € 1,72 € 

Mesura de les deflexions d'un paviment mitjançant 
l'assaig amb biga Benkelman, segons la norma NLT 356, 
per punt 

22,08 € 4,64 € 26,72 € 

Determinació del gruix de la pel·lícula de galvanitzat 
d'una barrera metàlica, segons la norma UNE 135121  

17,48 € 3,67 € 21,15 € 

Determinació de l'espessor d'una barrera metàlica, segons 
la norma UNE 135121  

17,48 € 3,67 € 21,15 € 

Desplaçament d'analista i equip per realitzar assaigs in 
situ o presa de mostres, per km 

0,52 € 0,11 € 0,63 € 

 
 
Al moment de l’aprovació de la darrera modificació d’aquesta ordenança el tipus de 
gravamen corresponent a l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) és del 21%. Aquest 
tipus variarà d’acord amb la normativa tributària que estigui en vigor en el moment en 
el qual es devengui el preu públic. 
 
Els preus establerts s’actualitzaran anualment d’acord amb l’Índex de Preus al 
Consum (IPC) una vegada sigui conegut l’índex corresponent a l’any natural anterior. 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
 
La present ordenança, la modificació de la qual s’ha aprovat provisionalment per 
acord del Ple del Consell de Mallorca de 13 de juny de 2013, entrarà en vigor el dia 
següent de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, serà d’aplicació a 
partir del dia següent a aquesta publicació i romandrà en vigor fins a la seva 
modificació o derogació expressa. 
 
El Sr. ROVIRA (conseller executiu d’Urbanisme i Territori)  presenta la proposta. 

Recorda que des de l’any 2003 se mantenen els mateixos preus del laboratori de carreteres per a les 
empreses que realitzen obres públiques o que volen accedir a les anàlisis que fa aquest laboratori i 
observa que, per aquesta raó, s’ha considerat que ja convenia actualitzar aquests preus.  

En conseqüència, s’ha plantejat una proposta de modificació de l’ordenança que regula aquests preus 
públics per al control de qualitat de les obres públiques que se fan a Mallorca.  
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Explica que s’han utilitzat quadres comparatius d’empreses privades que treballen en aquesta matèria 
amb altres laboratoris i s’ha fet una comparació entre el que cobrava el laboratori de carreteres des de 
l’any 2003 fins a dia d’avui. S’ha aprovat una tarifa determinada, que se presenta avui com a aprovació 
inicial, sotmesa al tràmit d’exposició   pública que correspon i a les al·legacions que se presentin.  

Mostra la disponibilitat del seu departament per estudiar resoldre aquelles al·legacions que se proposin 
i per millorar la proposta, si és necessari.  

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per desset vots a favor (PP), cap vot en contra 
i catorze abstencions (PSOE i MÉS per Mallorca). 

 

DEPARTAMENT D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA 

PUNT 37. PROPOSTA D’ACORD PER A L’APROVACIÓ DEL 
RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS CORRESPONENTS A 
L’EXERCICI DE L’ANY EN CURS 2013 DEL  DEPARTAMENT D’HISENDA 
I FUNCIÓ PÚBLICA (26.362,52 EUROS). 

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

Atès que l’empresa ENDESA ENERGIA SAU ha presentat factures de despeses 
d’electricitat que corresponen a subministrament de l’exercici 2013, amb destí al 
departament  Hisenda i Funció Pública les quals s’han d’imputar al pressupost de 
l’exercici corrent, com a conseqüència de no haver-se seguit el procediment legalment 
establert. 

Atès l’informe del Secretari tècnic de Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports 
de data  24 d’abril de 2013. 

Atès que s’ha remes la documentació pertinent a Intervenció General per a la seva 
fiscalització. 

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

ACORD 

1er.- Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit de les factures que s’adjunten 
corresponent a la  relació: 

 

DEPARTAMENT 
PARTIDA 

PRESSUPOSTÀRIA 
CODI 

RELACIÓ 
IMPORT 

SERVEIS GENERALS I 
PATRIMONI 

10.92020.22100 4.766,48 

SERVEIS GENERALS CC LA 
MISERICÒRDIA 

10.92021.22100 

F/2013/10 

6.666,50 
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SV.GRAL.S. LLAR JOVENTUT I 
INFÀNCIA 

10.92023.22100 
10.92022.22100 

 7.464,77 
7.464,77 

  TOTAL 26.362,52 
 

per un import total de 26.362,52  € (VINT-I-SIS MIL TRES-CENTS SEIXANTA-
DOS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS). 

La disposició addicional 19 de la TRLCSP imposa a l’administració l’exigència de 
responsabilitat de caràcter patrimonial derivada de les actuacions en matèria de 
contractació de les autoritats i del personal al servei de les Administracions públiques, 
afegint que, “la infracció o aplicació indeguda dels preceptes que conté aquesta Llei 
per part del personal al servei de les administracions públiques, quan hi hagi almenys 
negligència greu, constitueix falta molt greu la responsabilitat disciplinària de la qual 
s’exigeix de conformitat amb la normativa específica en la matèria. 

2on.- Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació a favor de les persones físiques o 
jurídiques que consten a les relacions adjuntes amb càrrec a les operacions RC  núm. 
220130003717. 

3er.- Proposar que s’ordeni el pagament a favor de les persones físiques o jurídiques 
que consten a la  relació adjunta. 

 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per devuit vots a favor (PP), cap vot en contra 
i catorze abstencions (PSOE i MÉS per Mallorca). 

 

PUNT 38. PROPOSTA D’ACORD PER A L’APROVACIÓ DEL 
RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS CORRESPONENTS A 
L’EXERCICI DE L’ANY EN CURS 2013 DEL  DEPARTAMENT D’HISENDA 
I FUNCIÓ PÚBLICA (27.242,96 EUROS). 

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

Atès que l’empresa ENDESA ENERGIA SAU ha presentat factures de despeses 
d’electricitat que corresponen a subministrament de l’exercici 2012 (31.12.12) i a 
subministrament de l’exercici 2013 (gener i febrer), amb destí al departament  
Hisenda i Funció Pública les quals s’han d’imputar al pressupost de l’exercici 
corrent, com a conseqüència de no haver-se seguit el procediment legalment establert. 

 

Atès l’informe del Secretari tècnic de Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports 
de data  26 d’abril de 2013. 

Atès que s’ha remes la documentació pertinent a Intervenció General per a la seva 
fiscalització. 
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Per tot això i en virtut de les competències que em confereix la legislació vigent règim 
local i d’acord amb la base 24 de les d’execució del pressupost d’enguany en relació a 
la competència del reconeixement extrajudicial de crèdits, la Consellera executiva 
d’Hisenda i Funció Pública  proposa al Ple de la Corporació que adopti el següent : 

ACORD 

1er.- Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit de les factures 
que s’adjunten corresponent a la  relació: 

 

DEPARTAMENT 
PARTIDA 

PRESSUPOSTÀRIA 
CODI RELACIÓ IMPORT 

SERVEIS GENERALS I PATRIMONI 10.92020.22100 4.922,56 
SERVEIS GENERALS CC LA 
MISERICÒRDIA 

10.92021.22100 7.078,85 

SV.GRAL.S. LLAR JOVENTUT I 
INFÀNCIA 

10.92023.22100 
10.92022.22100 

F/2013/9 

7.620,78 
7.620,77 

  TOTAL 27.242,96 

 

per un import total de 27.242,96  € (VINT-I-SET MIL DOS-CENTS QUARANTA-
DOS EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS). 

La disposició addicional 19 de la TRLCSP imposa a l’administració l’exigència de 
responsabilitat de caràcter patrimonial derivada de les actuacions en matèria de 
contractació de les autoritats i del personal al servei de les Administracions públiques, 
afegint que, “la infracció o aplicació indeguda dels preceptes que conté aquesta Llei 
per part del personal al servei de les administracions públiques, quan hi hagi almenys 
negligència greu, constitueix falta molt greu la responsabilitat disciplinària de la qual 
s’exigeix de conformitat amb la normativa específica en la matèria. 

2on.- Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació a favor de les persones físiques o 
jurídiques que consten a les relacions adjuntes amb càrrec a les operacions RC  núm. 
220130003163. 

3er.- Proposar que s’ordeni el pagament a favor de les persones físiques o jurídiques 
que consten a la  relació adjunta. 

 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per devuit vots a favor (PP), cap vot en contra 
i catorze abstencions (PSOE i MÉS per Mallorca). 

 

PUNT 39. PROPOSTA D’ACORD PER A L’APROVACIÓ DEL 
RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS CORRESPONENTS A 
L’EXERCICI DE L’ANY EN CURS 2013 DEL  DEPARTAMENT D’HISENDA 
I FUNCIÓ PÚBLICA (22.648,83 EUROS). 

Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva del Departament 
d’Hisenda i Funció Pública que diu: 
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Atès que l’empresa ENDESA ENERGIA SAU ha presentat factures de data 2013 
corresponents a serveis prestats durant l’any 2012 i 2013, amb destí al departament  
Hisenda i Funció Pública les quals s’han d’imputar al pressupost de l’exercici 
corrent, com a conseqüència de no haver-se seguit el procediment legalment establert. 

Atès l’informe del Secretari tècnic de Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports 
de data  26 de febrer de 2013. 

Atès que s’ha remes la documentació pertinent a Intervenció General per a la seva 
fiscalització. 

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

ACORD 

1er.- Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit de les factures 
que s’adjunten corresponent a la  relació: 

 

DEPARTAMENT 
PARTIDA 

PRESSUPOSTÀRIA 
CODI RELACIÓ IMPORT 

SERVEIS GENERALS I PATRIMONI 10.92020.22100 4.851,77 
SERVEIS GENERALS CC LA 
MISERICÒRDIA 

10.92021.22100 5.729,40 

SV.GRAL.S. LLAR JOVENTUT I 
INFÀNCIA 

10.92023.22100 
10.92022.22100 

F/2013/2 

6.033,83 
6.033,83 

  TOTAL 22.648,83 

 

per un import total de 22.648,83  € (VINT-I-DOS MIL SIS-CENTS QUARANTA-
VUIT EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS). 

La disposició addicional 19 de la TRLCSP imposa a l’administració l’exigència de 
responsabilitat de caràcter patrimonial derivada de les actuacions en matèria de 
contractació de les autoritats i del personal al servei de les Administracions públiques, 
afegint que, “la infracció o aplicació indeguda dels preceptes que conté aquesta Llei 
per part del personal al servei de les administracions públiques, quan hi hagi almenys 
negligència greu, constitueix falta molt greu la responsabilitat disciplinària de la qual 
s’exigeix de conformitat amb la normativa específica en la matèria. 

2on.- Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació a favor de les persones físiques o 
jurídiques que consten a les relacions adjuntes amb càrrec a les operacions RC  núm. 
220130000868. 

3er.- Proposar que s’ordeni el pagament a favor de les persones físiques o jurídiques 
que consten a les  relacions adjuntes. 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per devuit vots a favor (PP), cap vot en contra 
i catorze abstencions (PSOE i MÉS per Mallorca). 
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PUNT 40. PROPOSTA D’ACORD PER A L’APROVACIÓ DEL 
RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS CORRESPONENTS A 
L’EXERCICI DE L’ANY EN CURS 2013 DEL  DEPARTAMENT D’HISENDA 
I FUNCIÓ PÚBLICA (22.900,65 EUROS). 

Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva del Departament 
d’Hisenda i Funció Pública que diu: 
 
Atès que l’empresa ENDESA ENERGIA SAU ha presentat factures de despeses 
d’electricitat que corresponen a subministrament de l’exercici 2013, amb destí al 
departament  Hisenda i Funció Pública les quals s’han d’imputar al pressupost de 
l’exercici corrent, com a conseqüència de no haver-se seguit el procediment legalment 
establert. 
 
Atès l’informe del Secretari tècnic de Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports 
de data  9 de maig de 2013. 
 
Atès que s’ha remes la documentació pertinent a Intervenció General per a la seva 
fiscalització. 
 
Per tot això i en virtut de les competències que em confereix la legislació vigent règim 
local i d’acord amb la base 24 de les d’execució del pressupost d’enguany en relació a 
la competència del reconeixement extrajudicial de crèdits, la Consellera executiva 
d’Hisenda i Funció Pública  proposa al Ple de la Corporació que adopti el següent : 

 

ACORD 

1er.- Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit de les factures que 
s’adjunten corresponent a la  relació: 

 

DEPARTAMENT 
PARTIDA 

PRESSUPOSTÀRIA 
CODI RELACIÓ IMPORT 

SERVEIS GENERALS I PATRIMONI 10.92020.22100 4.257,85 
SERVEIS GENERALS CC LA 
MISERICÒRDIA 

10.92021.22100 5.874,27 

SV.GRAL.S. LLAR JOVENTUT I 
INFÀNCIA 

10.92023.22100 
10.92022.22100 

F/2013/12 

6.384,26 
6.384,27 

  TOTAL 22.900,65 

 

per un import total de 22.900,65  € (VINT-I-DOS MIL NOU-CENTS EUROS AMB 
SEIXANTA-CINC CÈNTIMS). 

La disposició addicional 19 de la TRLCSP imposa a l’administració l’exigència de 
responsabilitat de caràcter patrimonial derivada de les actuacions en matèria de 
contractació de les autoritats i del personal al servei de les Administracions públiques, 
afegint que, “la infracció o aplicació indeguda dels preceptes que conté aquesta Llei 
per part del personal al servei de les administracions públiques, quan hi hagi almenys 
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negligència greu, constitueix falta molt greu la responsabilitat disciplinària de la qual 
s’exigeix de conformitat amb la normativa específica en la matèria. 

2on.- Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació a favor de les persones físiques o 
jurídiques que consten a les relacions adjuntes amb càrrec a les operacions RC  núm. 
220130005150. 

3er.- Proposar que s’ordeni el pagament a favor de les persones físiques o jurídiques 
que consten a la  relació adjunta. 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per cinc vots a favor (PP), cap vot en contra  i 
quatre abstencions (PSOE i MÉS per Mallorca). 

 

PUNT 41. PROPOSTA D’ACORD PER A L’APROVACIÓ DEL 
RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS CORRESPONENTS A 
L’EXERCICI DE L’ANY EN CURS 2013 DEL  DEPARTAMENT D’HISENDA 
I FUNCIÓ PÚBLICA (432.768,58 EUROS). 

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

Atès que diverses empreses han presentat factures corresponent a serveis prestats 
durant l’any 2013, amb destí al departament  Hisenda i Funció Pública les quals 
s’han d’imputar al pressupost de l’exercici corrent, com a conseqüència de no haver-
se seguit el procediment legalment establert i ser insuficient o inadequat el crèdit . 

  

Atès l’informe del Secretari tècnic de Presidència i d’Hisenda i Funció Pública de data                                     
23 de maig de 2013. 

Atès que s’ha remes la documentació pertinent a Intervenció General per a la seva 
fiscalització. 

Per tot això i en virtut de les competències que em confereix la legislació vigent règim 
local i d’acord amb la base 26 de les d’execució del pressupost d’enguany en relació a 
la competència del reconeixement extrajudicial de crèdits, la Consellera executiva 
d’Hisenda i Funció Pública  proposa al Ple de la Corporació que adopti el següent : 

ACORD 

1er.- Estimar les al·legacions del Departament d’Hisenda i Funció Pública i conseqüentment, 
resoldre a favor del departament  esmentat la discrepància entre la Intervenció i el 
Departament d’Hisenda i Funció Pública, en relació a l'expedient de Reconeixement 
Extrajudicial de Crèdit amb núm. de fiscalització REC 124.2/13 i aprovar el reconeixement 
extrajudicial de crèdit de les factures que s’adjunten corresponent a la  relació F/2013/15 
  

DEPARTAMENT 
PARTIDA 

PRESSUPOS TÀRIA 
DESCRIPCIÓ 

CODI 
RELACIÓ 

IMPORT 

SERVEIS GENERALS  
I PATRIMONI 

10.13000.22700 
10.17200.22700 
10.33128.22700 

Svei.  neteja CC Bombers Mallorca 
Svei.  neteja S.A. Medi Ambient 
Svei  neteja S.A. Cultura i Patrimoni 

F/2013/15 
 
 

432.768,58 



 167

10.33640.22700 
10.33701.22700 
10.33702.22700 
10.34200.22700 
10.43210.22700 
10.92020.22700 
10.92022.22700 
10.92023.22700 
10.33128.22701 
10.33440.22701 
10.34200.22701 
10.92020.22701 
10.92021.22701 
10.92023.22701 

Sveinetejaprogra.Restauració olins 
Svei.  neteja CSC Inca 
Svei.  neteja CSC Manacor 
Svei. neteja Poliesportiu San Ferran 
Svei.neteja oficines Informació Turística 
Svei.  neteja SG oficines Centrals 
Svei.  neteja SG edifici Llar Infància 
Svei. neteja SG  edifici Llar Joventut 
Svei. seguretat S.A. Cultura i Patrimoni 
Svei. seguretat Raixa 
Svei. seguretat Poliesportiu San Ferran 
Svei. seguretat Sveis. Grals  oficines centrals 
Svei. seguretat SG ed. La Misericòrdia 
Svei. seguretat Sveis. Grals edifici Llar Joventut 
 

 
 
 
 
 

 
 

   TOTAL 432.768,58 

 

per un import total de 432.768,58 € (QUATRE-CENTS TRENTA-DOS MIL SET-
CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS). 

La disposició addicional 19 de la TRLCSP imposa a l’administració l’exigència de 
responsabilitat de caràcter patrimonial derivada de les actuacions en matèria de 
contractació de les autoritats i del personal al servei de les Administracions públiques, 
afegint que, “la infracció o aplicació indeguda dels preceptes que conté aquesta Llei 
per part del personal al servei de les administracions públiques, quan hi hagi almenys 
negligència greu, constitueix falta molt greu la responsabilitat disciplinària de la qual 
s’exigeix de conformitat amb la normativa específica en la matèria. 

2on.- Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació a favor de les persones físiques o 
jurídiques que consten a les relacions adjuntes amb càrrec a les operacions RC’s  núm. 
220130006449.  

3er.- Proposar que s’ordeni el pagament a favor de les persones físiques o jurídiques 
que consten a les  relacions adjuntes. 

 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per devuit vots a favor (PP), cap vot en contra 
i catorze abstencions (PSOE i MÉS per Mallorca). 

 
PUNT 42. PROPOSTA D’ACORD DE RESOLUCIÓ DE DISCREPÀNCIA AMB LA 
INTERVENCIÓ GENERAL I D’APROVACIÓ D’UNA PROPOSTA D’ACORD DE 
PLE, PER A L’APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE 
CRÈDITS DE DESPESES CORRESPONENTS A L’EXERCICI 2007, 2009, 2010, 2011 
I 2012 DEL DEPARTAMENT D’HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA (832.801,69 euros). 

 
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva del Departament 
d’Hisenda i Funció Pública que diu: 
 
Atès que diverses empreses han presentat factures corresponent a serveis prestats 
durant l’any 2012 i anteriors, amb destí al departament  Hisenda i Funció Pública les 
quals s’han d’imputar al pressupost de l’exercici corrent, com a conseqüència de no 
haver-se seguit el procediment legalment establert i ser insuficient o inadequat el 
crèdit . 
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Atès l’informe del Secretari tècnic de Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports 
de data  25 de febrer de 2013 i 26 de març de 2013. 

 
Atès que s’ha remes la documentació pertinent a Intervenció General per a la seva 
fiscalització. 
 
Per tot això i en virtut de les competències que em confereix la legislació vigent règim 
local i d’acord amb la base 24 de les d’execució del pressupost d’enguany en relació a 
la competència del reconeixement extrajudicial de crèdits, la Consellera executiva 
d’Hisenda i Funció Pública  proposa al Ple de la Corporació que adopti el següent : 

 

ACORD 

 

1er.- Estimar les al·legacions del Departament d’Hisenda i Funció Pública i 
conseqüentment, resoldre a favor del departament  esmentat la discrepància entre la 
Intervenció i el Departament d’Hisenda i Funció Pública, en relació a l'expedient de 
Reconeixement Extrajudicial de Crèdit relatiu a les relacions F/2012/13, F/2012/14, 
F/2012/15, F/2012/19, F/2012/20, F/2012/21, F/2012/33, F/2012/39, F/2012/40, F/2012/43, 
F/2012/47, F/2012/85.  

 
 

DEPARTAMENT 
D’HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

PARTIDA 
PRESSUPOSTÀRIA 

DESCRIPCIÓ CODI RELACIÓ IMPORT 

SERVEIS GENERALS  
I PATRIMONI 

10.13000.22700  
10.17200.22701  
10.33128.22700 
10.33128.22701 
10.33220.22700 
10.33440.22700 
10.33440.22701 
10.33640.22700   
10.33701.22700 
10.33702.22700 
10.33790.22701 
10.34200.22700  
10.34200.22701 
10.42200.22700   
10.43210.22700 
10.45300.22700  
10.92020.22700  
10.92020.22701 
10.92022.22700  
10.92022.22701  
10.92023.22700 
10.92023.22701 

Svei. neteja CC Bombers Mallorca 
Svei.vigilància M.Ambient i Natura 
Svei.neteja S.A.Cultura i Patrimoni 
Svei.seguretat S.A.Cultura i Patrim. 
Svei.  neteja edifici Krekovic 
Svei. neteja Raixa 
Svei.seguretat Raixa 
Svei.neteja prog.restauració molins 
Svei. neteja CSC Inca 
Svei. neteja CSC Manacor 
Svei. seguretat Svei. Joventut 
Svei. neteja Poliesportiu San Ferran 
Svei. seguretat Poliesport. S. Ferran 
Svei. neteja ITV 
Svei. neteja Sveis. Inform.Turística 
Svei. neteja carreteres Mallorca 
Svei. neteja SG  oficines centrals 
Svei. seguretat SG oficines centrals 
Svei. neteja SG ed. Llar Infància 
Svei. seguretat SG ed. Llar Infància 
Svei. neteja SG ed. Llar Joventut 
Svei. seguretat SG ed.Llar Joventut 

F/2012/13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

694.785.48 

MAJORDOMIA I PARC 
MÒBIL 

10.92010  F/2012/14 507.14 

SERVEIS GRALS. 
CENTRALS 

10.92020  F/2012/15 58.153.14 

INTERVENCIÓ 
GENERAL 

10.93100  F/2012/19 273.87 

SERVEIS GRALS. 
LA MISERICÒRDIA 

10.92021  F/2012/20 12.166.87 

SERVEIS GRALS. 
ASSEGURANCES 

10.13000.22402 
10.16930.22407 
10.17200.22400 
10.34200.22402 

Assegurances Bombers Mca 
Assegurances Coop. I Adm.Local 
Asseg. vehicles Medi Ambient 
Asseg. Poliesportiu San Ferran 

F/2012/21 17.765.26 

SERVEIS GRALS. 10.92023  F/2012/33 19.266.50 
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LLAR JOVENTUT 
SERVEIS GRALS. 
LLAR INFÀNCIA 

10.92022  F/2012/39 19.047,65 

SERVEIS TÈCNICS 10.92030  F/2012/40 1.588.80 
SERVEI D’HISENDA 10.93120  F/2012/43 6.889.25 
SERVEI TRESORERIA 10.93410  F/2012/47 1.350.74 
RECURSOS HUMANS 
(FUNCIÓ PÚBLICA) 

10.92060  F/2012/85 1.006.99 

   TOTAL 832.801,69 

 
per un import total de 832.801,69 € (VUIT-CENTS TRENTA-DOS MIL VUIT 
CENTS UN EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS). 

 
La disposició addicional 19 de la TRLCSP imposa a l’administració l’exigència de 
responsabilitat de caràcter patrimonial derivada de les actuacions en matèria de 
contractació de les autoritats i del personal al servei de les Administracions públiques, 
afegint que, “la infracció o aplicació indeguda dels preceptes que conté aquesta Llei 
per part del personal al servei de les administracions públiques, quan hi hagi almenys 
negligència greu, constitueix falta molt greu la responsabilitat disciplinària de la qual 
s’exigeix de conformitat amb la normativa específica en la matèria. 
 
2on.- Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació a favor de les persones físiques o 
jurídiques que consten a les relacions adjuntes amb càrrec a les operacions RC’s 
núms. 220130002331, 220130000330, 220130003264, 220130002332, 
220130000331, 220130002333, 220130000332, 220130002334, 220130000333, 
220130002207, 220130002465, 220130003340, 220130002206, 220130002205, 
220130003401, 220130002167, 220130002176, 220130002169, 220130003341, 
220130002197, 220130002196, 220130002186 i 220130002329. 
 
3er.- Proposar que s’ordeni el pagament a favor de les persones físiques o jurídiques 
que consten a les  relacions adjuntes. 

 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per devuit vots a favor (PP), cap vot en contra 
i catorze abstencions (PSOE i MÉS per Mallorca). 

 

PUNT 43. ESTUDI I, SI ESCAU, APROVACIÓ DE L’ORDENANÇA 
REGULADORA DE L’ÚS I CONSERVACIÓ DE LA CARRETERA VELLA 
DE LLUC A POLLENÇA. 

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

En data 14 de setembre de 2012, la consellera executiva del Departament de Medi 
Ambient del Consell de Mallorca va sol·licitar la tramitació de l’Ordenança 
reguladora de l’ús i conservació de la carretera vella de Lluc a Pollença i va remetre 
l’esborrany d’aquesta Ordenança redactada pels Serveis Tècnics del Departament de 
Medi Ambient. 
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En data 28 de setembre de 2012, la consellera executiva del Departament d'Hisenda i 
Funció Pública del Consell Insular de Mallorca va dictar, entre d'altres, la resolució 
d’inici de tramitació de l’expedient corresponent a l’elaboració de l’Ordenança 
reguladora de l’ús i conservació de la carretera vella de Lluc a Pollença. 

En data 9 de gener de 2013, la consellera executiva del Departament de Medi 
Ambient del Consell de Mallorca va remetre la documentació necessària per a 
l’aprovació de l’Ordenança reguladora de l’ús i conservació de la carretera vella de 
Lluc a Pollença, concretament, va remetre: l’Avantprojecte d’Ordenança complet, la 
Memòria justificativa, i l’Estudi econòmic financer. 

En data 7 de març de 2013 va tenir entrada en el Registre General del Consell de 
Mallorca l’informe sobre l’impacte de gènere emès per l’Institut Balear de la Dona en 
data 4 de febrer de 2013 que afirma que no s’ha detectat cap situació de desigualtat en 
qüestió de gènere. 

En data 7 de març de 2013, es va rebre l’informe de data 21 de febrer de 2013 emès 
des del Servei d’Ordenació del Territori del Departament d’Urbanisme i Territori. 

En data 7 de març de 2013, va tenir entrada en el Consell de Mallorca l’informe 
d’impacte de gènere de l’esmentada Ordenança de data 4 de febrer de 2013 emès des 
de l’Institut de la Dona del Govern de les Illes Balears. 

En dat 25 de març de 2013, la directora insular de Medi Ambient va remetre la nova 
redacció de l’avantprojecte d’Ordenança reguladora prenent en consideració els 
informes rebuts. 

En data 3 d’abril de 2013, ha tingut entrada en el Consell de Mallorca l’informe sobre 
l’esmentada Ordenança de data 15 de març de 2013 emès pel arquitecte municipal de 
l’Ajuntament de Pollença. 

En data 12 d’abril de 2013, es va rebre l’informe favorable de data 11 d’abril  de 2013 
emès des del Servei d’Ordenació del Territori del Departament d’Urbanisme i 
Territori 

En data 24 d’abril de 2013, el Consell de Mallorca va rebre l’informe favorable de 
data 27 de març de 2013 emès des de la Direcció General de Medi Natural, Educació 
Ambiental i Canvi Climàtic del Govern de les Illes Balears per tal que el Comitè de 
Xarxa Natura 2000 prengui l’acord corresponent. Aquest informe ha estat emès en 
relació a la redacció inicial de l’avantprojecte. 

En data 30 d’abril de 2013, el Consell de Mallorca va rebre l’informe favorable de 
data 27 de març de 2013 emès des de la Direcció del Paratge Natural de la Serra de 
Tramuntana del Govern de les Illes Balears sobre l’exclusió d’afectació a la Xarxa 
Natura 2000. 

Atesos l’Avantprojecte definitiu d’Ordenança, la Memòria justificativa, i l’Estudi 
econòmic financer emesos pel Servei de Medi Ambient; atès l’informe del TAG cap 
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de Serveis Generals Centrals i Patrimoni de data 20 de maig de 2013; i atès l’informe 
de fiscalització prèvia de l’expedient de dia 30 de maig de 2013 (núm. ref. 125/13).  

De conformitat amb els anteriors antecedents, la consellera executiva del Departament 
d’Hisenda i Funció Pública, amb el dictamen previ de la Comissió Informativa 
General i de Comptes, proposa al Ple del Consell de Mallorca, d’acord amb la Llei 
7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local; amb el Decret de 15 de 
juliol de 2011, d’Organització del Consell de Mallorca (BOIB núm. 111, de 21 de 
juliol de 2011), modificat pel Decret de dia 10 d’octubre de 2011 (BOIB núm. 159, de 
22 d’octubre de 2011), pel Decret de dia 15 de març de 2012 (BOIB núm. 48, de 3 
d’abril de 2012) i pel Decret de dia 11 d’abril de 2012 (BOIB núm. 59 de 26 d’abril 
de 2012); i amb el Reglament Orgànic del Consell de Mallorca; l’adopció del següent 

 
ACORD 

 
1.- Aprovar inicialment l’Ordenança reguladora de l’ús i conservació de la carretera 
vella de Lluc a Pollença, que s’incorpora com annex a aquesta proposta. 
 
2.- Sotmetre l'expedient a informació pública mitjançant la inserció dels anuncis 
corresponents en el tauler d'edictes del Consell de Mallorca i en el Butlletí Oficial de 
les Illes Balears, amb la finalitat que totes les persones que hi estiguin interessades 
puguin examinar-lo i presentar les reclamacions i els suggeriments que considerin 
pertinents, dins el termini de trenta dies, comptadors des de la inserció de l’anunci 
corresponent en el butlletí.  
Així mateix, s’ha de donar audiència prèvia a les associacions inscrites en el Registre 
d'entitats de participació ciutadana del Consell de Mallorca, les finalitats de les quals 
guardin relació directa amb l’objecte de la disposició. 
 

3.- Un cop es resolguin les reclamacions, les objeccions i les observacions que s’han 
pogut formular, l'expedient s'ha de remetre al Consell Consultiu de les Illes Balears 
perquè n’emeti l’informe corresponent, amb caràcter previ a l'aprovació definitiva pel 
Ple. 

 
4.- Si durant el termini d'informació pública no es presenten reclamacions ni 
suggeriments, l'acord s'entén definitivament aprovat i es publica el text íntegre de 
l'Ordenança en el Butlletí Oficial de les Illes Balears 
 
Avantprojecte d’ordenança per regular l’ús i la conservació de la carretera vella 

de Lluc a Pollença 
 
El Consell de Mallorca en sessió plenària de dia 5 de març de 2007, per unanimitat va 
prendre els acords següents: 
 

«1. Que l’antiga carretera de Lluc a Pollença passi a formar part de l’inventari de béns 
propis del Consell de Mallorca. 

 
2. La recuperació d’ofici i la rehabilitació de la totalitat de la carretera Vella. 
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3. La integració de la totalitat del traçat de la carretera vella de Lluc a Pollença 
en l’itinerari de la Ruta de Pedra en Sec. 

 
4. L’inventari, delimitació, fitació i incorporació en el catàleg de béns de 
les parcel·les annexes a les carreteres que resulti de modificacions de traçats o 
expropiacions. 

 
5. L’elaboració d’un projecte de senderisme i accessibilitat, amb la 
participació dels agents socials implicats.» 

 
I mitjançant la Resolució de dia 28 de novembre de 2007, del conseller executiu 
d’Hisenda i Innovació, es va declarar la carretera vella de Lluc a Pollença de titularitat 
del Consell de Mallorca. 
 
Pel que fa a la Ruta de Pedra en Sec, el Ple del Consell de Mallorca de dia 11 de juliol 
de 2008 (BOIB núm. 110, de 7 d’agost de 2008), va aprovar inicialment el pla 
especial d’ordenació i protecció. 
 
El Ple del Consell de Mallorca, en sessió de dia 2 de desembre de 2010, va acordar 
rectificar el bé denominat carretera vella de Lluc a Pollença, identificat amb el núm. 3 
de l’epígraf 1.4 de l’inventari de Béns i Drets del Consell de Mallorca. 
 
Per garantir un ús adequat i la conservació del conjunt viari que conté la carretera 
esmentada, i a l’empara del que disposa la legislació vigent en matèria de béns, 
serveis i règim local, el Consell de Mallorca aprova aquesta ordenança, per regular 
l’ús i la conservació de la carretera vella de Lluc a Pollença, que es regeix pels articles 
següents: 
 
Títol primer. Objecte, àmbit d’aplicació i disposicions generals 

Article 1 

 
L’objecte d’aquesta Ordenança és regular l’ús i mantenir la conservació de la 
carretera vella de Lluc a Pollença. A l’hora d’aplicar l’Ordenança, la delimitació de la 
carretera vella de Lluc a Pollença és la que es grafia al mapa que figura a l’Annex 
cartogràfic.  
 
A més de la zona de domini públic, s’estableix una franja de protecció de 3 metres a 
cada costat de la carretera comptats des del límit exterior del domini públic esmentat. 
 

Article 2 

 
A més del que estableix aquesta Ordenança, cal atendre el règim que disposa la resta 
de la normativa general o sectorial amb incidència sobre el règim de protecció, d’ús i 
de conservació de la carretera vella de Lluc a Pollença.  
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Article 3 

 
La carretera vella de Lluc a Pollença és un bé demanial d’ús públic i, conseqüentment, 
qualsevol persona la pot utilitzar lliurement i de forma comú general d’acord amb la 
seva naturalesa i destinació, amb les limitacions que estableixen els instruments 
d’ordenació territorial i, més concretament, el Pla especial d’ordenació de la Ruta de 
Pedra en Sec.  
 
En tot cas, també es pot utilitzar de forma especial d’acord amb el que estableix 
aquesta ordenança, la legislació aplicable i amb l’autorització o concessió prèvia 
atorgada pel Consell de Mallorca. 
 

Article 4 

 
El Consell de Mallorca n’ha d’assegurar l’ús adequat i la bona conservació així com 
protegir-ne la integritat, en l’àmbit de les competències que li atribueix la legislació 
vigent en matèria de carreteres i camins, béns i serveis.  
 
Article 5 
 
El Consell de Mallorca ha d’identificar i senyalitzar adequadament la carretera vella, 
així com els usos permesos i/o prohibits a cada tram. 
 

Article 6 

 
Tots les persones que circulin per aquesta via estan obligades a fer-ne un ús adequat,  
seguint, en tot moment, les indicacions i senyals instal·lats pel Consell de Mallorca. 
Queda prohibit qualsevol ús, actuació, acció o omissió que s’adigui amb la naturalesa 
de la del bé i que no s’adapti a l’autorització o concessió atorgada prèviament pel 
Consell de Mallorca. 
 
Títol II. Règim d’usos 
 
Article 7 
 
L’ús de la carretera vella de Lluc a Pollença pot adoptar les modalitats següents:  
 

a) Ús comú general  
b) Ús especial 
 

 
Article 8 
 
S’entén per ús comú general aquell que, sotmès als principis de llibertat, igualtat, i 
gratuïtat, correspon per igual a tots els ciutadans i ciutadanes indistintament i 
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simultàniament, utilitzant la carretera vella de Lluc a Pollença, d’acord amb la seva 
naturalesa, amb aquesta Ordenança i les normes sectorials que hi siguin d’aplicació.  

 
Aquest ús comú general inclou el senderisme, la circulació en bicicleta, a cavall, i el 
trànsit de bestiar.  Pel que fa al trànsit de vehicles a motor, i tret dels casos d’interès 
públic i vehicles d’emergència, seguretat o vigilància, per accedir  a les finques i/o 
habitatges en parcel·les contigües, està permès únicament en els llocs senyalitzats. 
 
Les persones que circulen en bicicleta o a cavall per la carretera tenen l'obligació de 
respectar els senderistes, sense ocasionar-los molèsties i respectant-ne la preferència. 
 
En qualsevol cas, la circulació de vehicles, tant motoritzats com no motoritzats, ha de 
respectar el medi i els béns, així com els drets dels senderistes, respectant-ne la 
preferència, i no ha de causar perill, perjudicis o molèsties innecessàries a les persones 
i els ecosistemes naturals. 
 
Les persones que circulin per la carretera són responsables dels accidents que puguin 
patir o provocar a terceres persones derivats del desconeixement, la negligència o el 
mal ús de les instal·lacions.  
 

Article 9 

 
Es considera un ús especial de la carretera qualsevol que no estigui inclòs en els 
articles anteriors i/o els que, tot i ser-hi, suposen circumstàncies de perillositat, 
intensitat d’ús o d’altres similars. 
 
A aquests efectes, es considera com a ús especial, amb caràcter enunciatiu i no 
exhaustiu: 
 

- Les curses i proves esportives de caire competitiu. 
- Les marxes ciclistes de més de 20 persones. 
- Les marxes a cavall de més de 15 persones. 
- La circulació de vehicles a motor, maquinària agrícola i de construcció, 

així com la circulació de materials qualificats de perillosos, molestos o 
insalubres. 

- La instal·lació de passos i tanques ramaderes.  
 
La instal·lació de passos i tanques ramaderes no ha d’impedir, en cap cas, la lliure 
circulació de persones amb criteris d’accessibilitat universal.  
 
Té la consideració d’ús comú especial l’ocupació temporal quan és 
imprescindible per fer treballs, obres o serveis que no permetin cap altra 
solució. En aquest cas, sempre s’ha de garantir la circulació per la carretera i la 
persona responsable de l’obra s’ha de fer càrrec d’executar el desviament. 
 
Article 10 
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El Consell de Mallorca pot, amb l’acord i la justificació previs, limitar l’ús de la 
carretera vella: 

a) Durant els períodes de reparació, conservació o manteniment.  
b) Si l’estat del ferm o de qualsevol element de la carretera no permet circular-hi 

amb seguretat. 
c) Si la circulació a peu, a cavall o bicicleta, pot alterar greument la carretera. 
d) Si qualsevol altra circumstància ho aconsella. 
 

Aquestes limitacions, que poden ser temporals o indefinides, s’han d’acordar per 
resolució del conseller o consellera competent per raó de la matèria, i és  suficient 
senyalitzar adequadament la limitació perquè produeixi efecte.  
 
Article 11 
 
Per executar qualsevol tipus d’obra o instal·lació, fixa o provisional, en la zona de 
domini públic o de protecció, i per als usos especials de la carretera vella, cal obtenir 
l’autorització del Consell de Mallorca, sense perjudici d’haver d’obtenir altres 
llicències o autoritzacions municipals, autonòmiques o estatals que la normativa 
estableixi. 
 
 
Article 12 
 
Per concedir l’autorització, és d’aplicació la normativa del procediment administratiu 
i de règim local, amb les característiques següents: 

 
a) L’ha de sol·licitar qui vol fer l’ús especial. 

 
b) S’ha de fer mitjançant una instància acompanyada d’una memòria i de la 

documentació justificativa en què s’ha d’especificar clarament:  
• Ubicació concreta 
• Tipus d’ús que se’n farà 
• Maquinària que s’utilitzarà 
• Calendari d’obres 
• Tipus d’obres  
• Còpia de les llicències o autoritzacions d’acord amb la normativa 
vigent 
• Pressupost d’execució material estimat de les obres 
• Qualsevol altra informació complementària 

 
S’hi han d’incloure, si escau, les obres i mesures necessàries per a restaurar 
novament la carretera, respectant la seva tipologia constructiva i el ferm 
originari. 

 
Aquesta sol·licitud s’ha de presentar amb una antelació mínima de 30 dies a la data 
prevista.  
 
Article 13 
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El finançament de les obres de reparació i mesures correctores aniran a càrrec de la 
persona que sol·licita el permís d’obra i, per això,  el Consell de Mallorca pot exigir el 
dipòsit d’una fiança pels danys que s’hi puguin produir.  
 
Una vegada finalitzada l’obra, un tècnic o tècnica del Consell de Mallorca ha 
d’avaluar l’estat de la carretera. 
 
L’import de la fiança serà del 125 % del pressupost d’execució material de 
l’obra. 
 
Article 14 
 
Les persones físiques o jurídiques sol·licitants de les autoritzacions o, subsidiàriament, 
les que aprofitin els usos comuns especials, respondran dels danys ocasionats. 
 
Les persones usuàries de la carretera vella han de sol·licitar permís al Consell de 
Mallorca quan les activitats que hi vulguin fer puguin ser perilloses, intenses o 
qualsevol altre cas similar.  
 
Per això, han de dipositar la fiança que determina el Consell de Mallorca en funció 
dels danys que hipotèticament s’hi puguin causar. 
 
Les persones que utilitzin la carretera per a determinades actuacions, han d’atendre els 
punts següents: 
 

a) Per a les actuacions que, encara que no produeixin danys materials, 
perjudiquin la circulació o no puguin autoritzar-se atenent aquesta Ordenança 
(com ara dipòsits de materials, construcció d’accessos a llocs inadequats, etc.) 
estaran obligats a restituir-ne l’estat originari. Si escau, li serà aplicada 
l’Ordenança o ordenances que regulin aquestes matèries. 

 
b) Per a les actuacions que constitueixin un obstacle perillós per a qualsevol 

trànsit, el Consell de Mallorca suprimirà de forma immediata l’obstacle a 
compte de la persona causant. 

 
Article 15  
 
Si es fan nous accessos a les finques contigües, cal l’autorització prèvia del Consell de 
Mallorca i, en tot cas, s’han de fer les obres de condicionament necessàries i no s’ha 
de perjudicar en cap cas la lliure circulació de persones, de bestiar, de les aigües, ni 
afectar l’estat de la carretera. 
 

Article 16  

 



 177

A la franja de protecció de tres metres a cada costat de la carretera, d’acord amb allò 
que estableix l’article 1, queda prohibida qualsevol actuació que perjudiqui la 
integritat i seguretat de la infrastructura.  
 
Article 17 
 
Els cans han d’anar sempre fermats i sota el control dels seus propietaris, per a evitar 
qualsevol molèstia als altres usuaris de la carretera i a l’entorn. A més, els cans 
potencialment perillosos han de dur morral homologat d’acord amb el que assenyala 
la Llei 50/1999, de 23 de desembre, de tinença d’animals potencialment perillosos.  
 
Article 18 
 
La vigilància i el manteniment de la carretera vella de Lluc a Pollença corre a càrrec 
del Consell de Mallorca, sense perjudici de l’assistència, si cal, d’altres forces i/o 
cossos de seguretat  
 
Capítol II, Circulació de vehicles a motor 
 

Article 19 

 
Només es pot circular amb vehicles a motor en els trams de la carretera vella de Lluc 
a Pollença que estiguin degudament senyalitzats per a aquest ús ( s’indiquen en el 
plànol annex). 
 
I els vianants hi poden circular sempre que respectin les normes d’ús i apliquin les 
mesures de precaució i seguretat pertinents. 
 
Article 20 
 
En els trams permesos per a la circulació de vehicles a motor, la velocitat 
màxima és de trenta (30) km/h. 
 
Capítol III. Dels trams de la carretera no aptes per a la circulació de vehicles a motor 
 
Article 21 
 
En els trams de la carretera no aptes per a la circulació de vehicles a motor 
només s’hi pot circular a peu, amb  bicicleta i a cavall i queda prohibida la 
circulació de qualsevol vehicle a motor, tret dels vehicles d’emergència i de 
cossos de seguretat.  
 
També estan autoritzats a circular amb vehicles a motor els propietaris de 
finques i habitatges contigus amb la carretera vella per poder-hi accedir. 
Aquesta circumstància s’ha de senyalitzar. 
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Article 22 
 
Es poden utilitzar vehicles a motor en aquests trams de la carretera quan es 
tracta d’accessos a finques per a treballs agrícoles, ramaders i forestals. I han de 
ser autoritzats expressament, d’acord amb el es preveu als articles 10 i 
següents, i sempre que no hi hagi cap altre accés rodat. 
 
Article 23 
 
En compliment d’aquesta Ordenança, el Consell de Mallorca ha de senyalitzar 
adequadament cada tram de la carretera i ha d’instal·lar els elements necessaris per a 
ordenar-ne l’ús públic.  
 

Article 24 

 
Les autoritzacions exigides per aquesta Ordenança s’entenen sense perjudici de les 
requerides en altres sectors d’actuació, en concret les d’urbanisme, gestió i ordenació 
de recursos naturals, i de protecció del medi ambient, quan concorrin en l’activitat 
subjecte a autorització del Consell de Mallorca. 
 
Article 25 
 
En tot el que no disposa aquesta Ordenança, hi són d’aplicació les disposicions 
vigents sobre règim local, els reglaments i la resta de  disposicions legals dictades o 
que es dictin per aplicar-les. 
 

Disposició final 

 
Aquesta Ordenança entra en vigor 15 dies després de la publicació en el Butlletí 
Oficial de les Illes Balears, d’acord amb l’article 113 de la Llei 20/2006, de 15 de 
desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears. Termini en el que 
l’Administració de l’Estat o de la comunitat autònoma poden exercir les facultats de 
requeriment. 
 
 
La Sra. ROIG (consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública) comença la seva intervenció. 

Explica que se presenta una aprovació inicial de l’Ordenança reguladora de l’ús i conservació de la 
carretera vella de Lluc a Pollença.  

Assenyala que ja s’ha demanat l’informe sobre el possible impacte de gènere a l’Institut Balear de la 
Dona. També s’ha demanat l’informe pertinent al Servei d’Ordenació del Territori, que va fer una sèrie 
de precisions i en conseqüència se li va trametre un segon esborrany. Se va demanar també l’informe 
de l’Ajuntament de Pollença i el de la Direcció General de Medi Natural, Educació Ambiental i Canvi 
Climàtic i el de la Direcció General del Paratge Natural de la serra de Tramuntana sobre l’exclusió 
d’afectació de la Xarxa Natura 2000. 

Destaca la importància que té aquesta presentació inicial, atès que defineix com s’ha d’utilitzar i com 
s’ha de mantenir la carretera vella de Lluc a Pollença. Fa notar que es tracta d’un bé públic demanial i 
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com a tal s’ha de regular com s’hi podrà transitar, com s’ha de regular en el cas de qualsevol carretera 
tot i que sigui pública.  

Explica que se distingeix bàsicament el que serà l’ús general de l’ús especial, i a continuació ho 
explica. 

L’apartat referit a l’ús general  regula l’ús que se’n faci a peu, amb bicicleta, a cavall o amb bestiar.  

Quant a l’ús especial se tipifiquen una sèrie de casos, que esmenta tot seguit: les excursions 
programades, les curses competitives, marxes ciclistes de més de vint ciclistes o grups de més de 
quinze cavalls. En tots aquests casos, s’haurà de demanar les autoritzacions pertinents.  

Observa que l’objectiu ha consistit a regular i garantir, per mitjà d’aquesta ordenança, el respecte 
absolut al medi natural, sigui privat o públic. 

Per acabar, fa avinent que seran benvingudes totes les al·legacions que se facin amb vista a millorar el 
contingut d’aquesta ordenança.  

La Sra. CAMPOMAR (MÉS per Mallorca) intervé a continuació. 

Expressa la satisfacció del seu Grup per l’aprovació inicial d’aquesta ordenança d’ús, en destaca la 
importància i anuncia que aquest votarà a favor. 

Aprofita per suggerir que, per tal que no esdevengui una eina inútil, hauria d’existir també un règim de 
sancions i d’infraccions.  

Reitera que és oportú tenir-lo i diu que suposa que durant el període d’al·legacions se’n presentaran en 
aquest sentit, raó per la qual ho indica ara com un prec del seu Grup.  

Tot seguit afegeix dos precs més.  

El primer l’adreça al Departament de Medi Ambient, per tal que impulsi de forma efectiva un Pla 
especial de la ruta de Pedra en Sec, al més aviat possible, amb la intenció de donar coherència a totes 
les rutes.  

El segon prec és per a la Sra. Roig, consellera executiva d’Hisenda i Pressuposts, per tal que finalitzi 
del tot els tràmits que acreditin la possessió completa d’aquesta carretera. Recorda que el seu Grup ja 
ho ha demanat en altres ocasions, i que la consellera ha afirmat que hi feia feina, però vol aprofitar 
aquesta ocasió per recordar-li la necessitat d’aconseguir-ho. 

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

Anuncia el vot favorable del seu Grup a l’aprovació inicial d’aquesta ordenança. 

Considera que es tracta gairebé de la culminació d’aquest procediment, que ha resultat excessivament 
llarg, tant pel que fa a l’etapa anterior com a l’actual.  

Fa avinent que el Consell de Mallorca ha de donar exemple quant a obrir en condicions al públic els 
camins públics. Per aquesta raó, la passa que se dóna és important i rebrà el suport del seu Grup.  

Mostra el seu acord amb la petició sobre la urgència de l’aprovació final d’aquest projecte que acaba de 
fer la Sra. Campomar. Tot i que no correspongui fer-ho a la seva conselleria, sí que correspon al 
Consell de Mallorca l’aprovació de la ruta de Pedra en Sec, que és fonamental a hores d’ara tenir 
resolta. Observa que ja té l’aprovació inicial del Ple, conté tota la documentació necessària, incloses 
totes les al·legacions, raó per la qual l’únic que queda pendent de fer és presentar al Ple l’aprovació 
definitiva. 

Assenyala que està molt bé el que se presenta avui, però fa avinent que s’ha de culminar també tot el 
procediment.  

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
 
 
DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT 
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PUNT 44. PROPOSTA D’ACORD DE RESOLUCIÓ DE DISCREPANCIA 
AMB LA INTERVENCIÓ GENERAL I D’APROVACIÓ DEL 
RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS DEL DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT.  

Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva del Departament de 
Medi Ambient que diu: 

1. S'han presentat factures corresponents a béns i serveis prestats amb destí al 
departament de Medi Ambient  durant l’any 2013, pel subministraments prestats dins 
l’any 2012-2013. 

2. S'ha emès informe jurídic i informe d'Intervenció General núm. ref. _________     
de data _______          de ___________               del  ______, que figuren al 
corresponent expedient. 

3. La disposició addicional dinou del test refós 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 a la Consellera Executiva d’Hisenda i 
Funció Pública l’ordenació del pagament  

Per tot això, propòs al Ple adopti el següent 

ACORD 

1. Aprovar el reconeixement extrajudicial dels crèdits que se detallen a les relacions 
adjuntes, que fan un total de sis mil dos-cents un euros amb cinquanta-vuit cèntims 
dels quals  cinc mil cent vint-i-cinc euros amb vint-i-vuit cèntims corresponen a la 
base imposable i  mil setanta-sis euros amb trenta cèntims a la quota d’I.V.A. deduïble 
(6.201,58 € dels quals 5.125,28 € corresponen a la base imposable i 1.076,30 € a la 
quota d’I.V.A. deduïble) d’acord amb la disposició addicional dinou del test refós de 
la LCSP, esmentada amb anterioritat al punt 3. 
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2. Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions de les factures incloses a les 
relacions adjuntes, per import total de sis mil dos-cents un euros amb cinquanta-vuit 
cèntims dels quals  cinc mil cent vint-i-cinc euros amb vint-i-vuit cèntims corresponen 
a la base imposable i  mil setanta-sis euros amb trenta cèntims a la quota d’I.V.A. 
deduïble (6.201,58 € dels quals 5.125,28 € corresponen a la base imposable i 1.076,30 
€ a la quota d’I.V.A. deduïble) contretes pel departament de Medi Ambient  segons el 
següent detall: 

  
CODI 
RELACIÓ 

CENTRE   IMPORT RC  

1 Q/2013/543 Refugi de Can Boi       633,19 € 220130004440 

2 

 

Q/2013/544 

 

Refugi de Son Amer 

 

   1.771,37 € 

      506,17 € 

220130004438 

220130006771 

3 

 

Q/2013/545 

 

Refugi del Pont Romà 

 

      422,18 € 

      280,97 € 

220130004437 

220130006769 

4 Q/2013/732 Refugi de Muleta    1.511,40 € 220130006767 

  TOTAL    5.125,28 €  

3. Atesa l’existència de crèdit adequat i suficient al pressupost de l’exercici 2013, les 
despeses aprovades amb codi de relacions Q/2013/543, Q/2013/544 , Q/2013/545  i 
Q/2013/732 s’imputaran a les aplicacions pressupostàries següents: 

– 50.15101.22100 

– 50.15103.22100 

– 50.15104.22100 

– 50.15105.22100 

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

 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per devuit vots a favor (PP), cap vot en contra 
i catorze abstencions (PSOE i MÉS per Mallorca). 

 

PUNT 45. NOMENAMENT D’UN REPRESENTANT DEL CONSELL DE 
MALLORCA AL CONSELL BALEAR DE LA PRODUCCIÓ AGRÀRIA 
ECOLÒGICA.  

Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva del Departament de 
Medi Ambient que diu: 
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PROPOSTA AL PLE 

 
Vist l’article 5, en els seus punts 1 i 5, del Decret 27/2009, de 17 d'abril, d'adaptació 
del règim jurídic i econòmic del Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica al 
Decret 49/2004, de 28 de maig, de règim jurídic i econòmic dels consells reguladors i 
altres ens de gestió i de control de denominació de qualitat, en virtut del que un 
representant del Consell de Mallorca forma part de la Junta Rectora com a membre no 
electe i que el consell insular de Mallorca ha de designar un representant perquè formi 
part de la Junta Rectora i un perquè, si escau, el supleixi. 
 
Vist l’article 48 del Reglament orgànic del Consell de Mallorca, aprovat pel Ple en 
sessió celebrada el 8 de març de 2004 (BOIB núm. 38, de 16 de març de 2004) que 
estableix que “El nomenament dels representants de la corporació en tota classe 
d’òrgans col·legiats o d’entitats en els quals hagi d’estar representada serà 
competència del Ple, excepte quan la legislació corresponent assigni aquesta 
competència a un altre òrgan de la corporació. No obstant això, en casos d’urgència, 
la Presidència podrà efectuar aquests nomenaments, que hauran de ser ratificats pel 
Ple en la primera sessió que farà”. 
 
Per això, la consellera executiva del Departament de Medi Ambient del Consell de 
Mallorca proposa al Ple del Consell de Mallorca que, previ dictamen de la Comissió 
Informativa General i de Comptes adopti el següent 
 

ACORD 

 
1.- Nomenar el següent representant del Consell de Mallorca a la Junta Rectora del 
Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica: 
 

Titular: Gabriel Perelló Perelló, Enginyer tècnic agrícola del Departament de Medi 
Ambient del Consell de Mallorca 
 
Suplent: Josep Antoni Aguiló Ribas, Cap del Servei de Medi Ambient del 
Departament de Medi Ambient del Consell de Mallorca 
 

2.- Comunicar aquest acord al Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica.”  
 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per vint vots a favor (PP i MÉS per 
Mallorca), cap vot en contra i deu abstencions (PSOE). 

 

PUNT 46. APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DEL 
REGLAMENT 1/2012 DEL CONSELL DE MALLORCA PEL QUAL ES 
REGULEN LES VEDES I ELS RECURSOS CINEGÈTICS. 

Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva del Departament de 
Medi Ambient que diu: 
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Atès que en data 9 de febrer de 2012 el Ple de Consell de Mallorca va aprovar 
definitivament el Reglament 1/2012 pel qual es regulen les vedes i els recursos 
cinegètics (publicat al BOIB núm. 30, de data 25 de febrer de 2012). 

Atès que la directora general de Medi Rural i Marí de la Conselleria d’Agricultura, 
Medi Ambient i Territori, del Govern de les Illes Balears, ha presentat davant el 
Consell de Mallorca, el 18 de octubre de 2012, escrit mitjançant el qual sol·licita la 
modificació de la denominació podenc autòcton del Reglament 1/2012, del Consell 
Insular de Mallorca, pel qual es regulen les vedes i els recursos cinegètics, atès que 
aquesta raça no figura en el catàleg de Races Autòctones del Govern de les Illes 
Balears. 

Vist l’informe sobre la necessitat de modificar el terme “podencs autòctons” en el 
Reglament 1/2012 del Consell Insular de Mallorca pel qual es regulen les vedes i els 
recursos cinegètics, emès el 24 d’octubre de 2012 pel cap del Servei de Caça. 

Vista la memòria emesa el 14 de novembre de 2012 pel Director Insular de Caça, on 
demana l’inici d’expedient als efectes de tramitar la modificació reglamentaria per 
ajustar la terminologia de cara a una millor aplicació. 

D’acord amb l’article 7 del decret de dia 15 de juliol pel qual es determina 
l’Organització del Consell Insular de Mallorca, modificat pel decret de dia 10 
d’octubre de 2011, per decret de dia 15 de març de 2012 i per decret de dia 11 d’abril 
de 2012 (BOIB núm. 111, de 21 de juliol de 2011, BOIB núm. 159, de 22 d’octubre 
de 2011, BOIB núm. 48, de 3 d’abril de 2012 i BOIB núm. 59 de 26 d’abril de 2012), 
el departament de Medi Ambient té atribuïdes, entre d’altres, la següent atribució: Dur 
a terme la regulació, la vigilància i l’aprofitament dels recursos cinegètics. 

Atès l’apartat d de l’article 31 del Reglament Orgànic del Consell de Mallorca, 
aprovat pel Ple en sessió de dia 8 de març de 2004, segons el qual una de les 
atribucions dels consellers executius es “preparar i presentar per a la seva aprovació 
per l’òrgan competent, a través del procediment establert, els projectes de reglaments 
o ordenances insulars relatius a qüestions del seu departament”.  

Atès l’apartat i de l’article 8 de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de Consells Insulars 
segons el qual correspon al Ple del Consell de Mallorca aprovar les ordenances i els 
reglaments insulars. 

Atès l'article 49 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases de règim local, 
el qual estableix que “l’aprovació de les ordenances locals s’ajustarà al següent 
procediment: a) aprovació inicial pel Ple, b) informació pública i audiència als 
interessats pel termini mínim de 30 dies per a la presentació de reclamacions i 
suggeriments, c) resolució de totes les reclamacions i suggeriments presentats dins 
termini i aprovació definitiva pel Ple. En el cas de que no s’hagués presentat cap 
reclamació o suggeriment, s’entendrà definitivament adoptat l’acord fins a les hores 
provisional. 

 
Atès l’article 102 de la llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de 
les Illes Balears, en relació al procediment d’elaboració de reglaments i ordenances. 
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Atès l’acord del Ple del Consell de Mallorca de data 14 de març de 2013 en virtut del 
qual aprovà inicialment la modificació del Reglament 1/2012  del Consell de Mallorca 
pel qual es regulen les vedes i recursos cinegètics. 

Atès que l’expedient ha estat sotmès a informació publica mitjançant la inserció dels 
corresponents anuncis al tauler d’edictes del Consell de Mallorca (consta a l’expedient 
diligència de dia 9 de maig de 2013 on així es fa constar) i en el BOIB núm. 44, de 2 
d’abril de 2013, i que n’han estat formulades les següents: 

1. Associació de criadors des Ca Eivissenc (Podenco ibicenco) d’Eivissa i 
Formentera, mitjançant escrit presentat al Registre General del Consell de 
Mallorca el dia 23/04/2013 (nº d’entrada 12527). 

2. Consell Insular d’Eivissa, mitjançant escrit presentat al Registre General del 
Consell de Mallorca el dia 06/05/2013 (nº d’entrada 13611). 

Atès l’informe tècnic del  cap del servei de caça de data 9 de maig de 2013 en virtut 
del qual considera que s’han de estimar les al·legacions presentades i proposa suprimir 
la definició “ca de caça” del text . 

Atès l’informe jurídic de data 13 de maig de 2013.  
 

Per tot el que s'ha exposat, la Consellera Executiva del Departament de Medi Ambient 
eleva al Ple la següent proposta d' 

ACORD 
 
1.- Per tal de clarificar qualsevol aspecte relatiu a la regulació de la caça amb cans 
eivissencs, circumstància que és l’objecte de modificació del Reglament 1/12, convé 
eliminar la definició de “ca de caça” llevant qualsevol possible discrepància, 
interpretació o suspicàcia respecte de la identitat d’aquest, i per tant, s’estimen les 
al·legacions presentades per  l”Associació de criadors des Ca Eivissenc (Podenco 
ibicenco) d’Eivissa i Formentera” i pel “Consell d’Eivissa” en virtut de les quals 
consideren que la definició de “ca de caça” tant en la primera versió com en la segona 
que es proposa i que ha estat a exposició pública, que és com es coneix a bona part de 
Mallorca al ca eivissenc (entès com el mateix que hi ha a Eivissa, o a la població 
diferenciada existent a Mallorca, és indiferent als efectes actuals) és inadequada . 
 
2.- Conseqüència de l’anterior, s’aprova definitivament la modificació del Reglament 
1/12 pel qual es regulen les vedes i els recursos cinegètics ( BOIB núm. 30, de data 25 
de febrer de 2012) en el sentit que s’elimina de l’Article 2 (Definicions i aclariments 
terminològics) del Reglament 1/2012 del Consell Insular de Mallorca pel qual es 
regulen les vedes i els recursos cinegètics, la següent definició:  
 

o “Ca de caça: varietat de podenc tradicional de les Illes Balears, 
especialitzat en la caça del conill a barres, pertanyent a l’agrupació 
racial tipificada com a ca evissenc en el Catàleg de Races Autòctones 
del Govern de les Illes Balears. 
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La resta de text es manté igual que l’aprovat inicialment per aquest Ple en data14 de 
març de 2013. 
 
3.- Que es notifiqui aquest acord als  al·legants acompanyant l’informè tècnic del cap 
del servei de caça de data 9 de maig de 2013. 
 
4.- Que s’ordeni la publicació íntegra del text del reglament modificat en el Butlletí 
Oficial de les Illes Balears. 
 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 

 

PUNT 47. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT 
EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS DEL DEPARTAMENT DE MEDI 
AMBIENT. 

Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva del Departament de 
Medi Ambient que diu: 

1.S'han presentat factures corresponents a béns i serveis prestats amb destí al 
departament de Medi Ambient durant l’any 2012. 
 
2. S'ha emès informe jurídic i informe d'Intervenció General núm. ref.     de data       , 
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. El Departament de medi ambient va iniciar l’expedient per a l’aprovació del 
reconeixement extrajudicial de crèdits de despeses. En aquest sentit es va sotmetre 
l’expedient a la fiscalització preceptiva prèvia de la Intervenció General i va ser 
fiscalitzat de disconformitat, posant de manifest, entre altres la següent objecció: 

- “ Onzè.- no és un supòsit de REC el pagament d’una quota de membre de 
l’entitat ICTIB (Relació F/2012/56) d’acord amb la base 24 més a dalt 
referida (no hi ha incompliment de la normativa de contractació 
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administrativa). Tampoc es demostra que hi hagi un enriquiment injust de 
l’administració, segons l’art. 1896 del Codi Civil.” 

 
6. El departament de medi ambient va plantejar la discrepància a la Intervenció 
General del Consell tal i com es preveu a la base d’execució 55 del vigent pressupost i 
la Intervenció General ha considerat que persisiteix l’objecció de l’informe de 
disconformitat emès.  
 
7. 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. 
 
8. D’acord amb les bases d’execució, correspon a la Consellera Executiva d’Hisenda i 
Funció Pública l’ordenació del pagament  
 
Per tot això, propòs al Ple adopti el següent 

ACORD 

 
1r Resoldre la discrepància plantejada entre el Departament de Medi Ambient i la 
Intervenció general a favor del centre gestor en relació a l’expedient d’aprovació del 
reconeixement extrajudicial de crèdits de despeses corresponent a l’exercici de 2012 

2on. Aprovar el reconeixement extrajudicial dels crèdits que se detallen a la relació 
adjunta, per import de quaranta-quatre mil sis-cents cinquanta-set euros amb noranta-
sis cèntims dels quals quaranta mil tres-cents setanta-sis euros amb vint-i-un cèntims 
corresponen a la base imposable, quatre mil dos-cents vuitanta-un euros amb setanta-
cinc cèntims a la quota d’IVA i amb una retenció de IRPF de trenta euros, quedant un 
líquid  de quaranta-quatre mil  sis-cents  vint-i-set euros  amb  noranta-sis   cèntims    
( 44.657,96 € de les quals 40.376,21 € corresponen a la base imposable, 4.281,75 € a 
la quota d’I.V.A. i amb una retenció de IRPF de 30,00 € quedant un líquid de 
44.627,96 €). 

3er. Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions de les factures incloses a la 
relació adjunta, per import de quaranta-quatre mil sis-cents cinquanta-set euros amb 
noranta-sis cèntims dels quals quaranta mil tres-cents setanta-sis euros amb vint-i-un 
cèntims corresponen a la base imposable, quatre mil dos-cents vuitanta-un euros amb 
setanta-cinc cèntims a la quota d’IVA i amb una retenció de IRPF de trenta euros, 
quedant un líquid  de quaranta-quatre mil  sis-cents  vint-i-set euros  amb  noranta-sis   
cèntims    ( 44.657,96 € de les quals 40.376,21 € corresponen a la base imposable, 
4.281,75 € a la quota d’I.V.A. i amb una retenció de IRPF de 30,00 € quedant un 
líquid de 44.627,96 € ) contretes pel departament de Medi Ambient segons el següent 
detall: 
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4t. Atesa l’existència de crèdit adequat i suficient al pressupost de l’exercici 2013, les 
despeses aprovades amb codi de relació esmentats al punt anterior s’imputaran a les 
aplicacions pressupostàries següents: 

50.17200.21300 

50.17200.21400 

50.17200.22000 

50.17200.22004 

50.17200.22101 

50.17200.22103 

50.17200.22104 

50.17200.22201 

  
CODI 
RELACIÓ 

CENTRE   IMPORT RC  

1 F/2012/56 MEDI AMBIENT 
  6.366,18 € 

     650,05 € 

220130001952 

220130001953 

2 F/2012/57 MALLORCA I LA MAR        12,07 € 220130001959 

3 F/2012/58 FINQUES PUBLIQUES      403,86 € 220130001956 

4 F/2012/59 CAMINA PER MALLORCA      397,60 € 220130001954 

5 F/2012/60 SERVEI DE CAÇA   1.790,02 € 220130001955  

6 F/2012/61 GESTIÓ DE RESIDUS      855,40 € 220130001950 

7 F/2012/62 REFUGI DEL PONT ROMÀ      473,99 € 220130001947 

8 F/2012/63 REFUGI CAN BOI   3.524,88 € 220130001944 

9 F/2012/64 REFUGI DE MULETA   4.813,81 € 220130001948 

10 F/2012/65 REFUGI DE TOSSALS VERDS   4.615,16 € 220130001945 

11 F/2012/66 REFUGI DE SON  AMER 11.969,00 € 220130001946 

12 F/2012/71 
PROJECTE EUROPEU ART 
TERRI 

  4.504,19 € 220130001957 

  TOTAL 40,376,21 €  
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50.17200.22609 

50.17200.22699 

50.17200.23120 

50.33630.22100 

50.33630.22101 

50.17232.22799 

50.17232.21400 

50.17232.22002 

50.17232.22004 

50.17232.22104 

50.17232.22799 

50.16200.22004 

50.15104.22100 

50.15101.22100 

50.15105.21300 

50.15105.22101 

50.15105.22105 

50.15105.22300 

50.15105.22799 

50.15102.20300 

50.15102.21200 

50.15102.21300 

50.15102.22102 

50.15102.22105 

50.15102.22110 

50.15102.22699 
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50.15102.22799 

50.15103.21300 

50.15103.22100 

50.15103.22102 

50.15103.22105 

50.15103.22110 

50.15103.22799 

50.24137.23020 

50.24137.23120 

50.15101.22799 

50.15101.22105 

50.17920.21000 

50.17920.21200 

50.17231.21000 

50.17231.21300 

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

 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per devuit vots a favor (PP), cap vot en contra 
i catorze abstencions (PSOE i MÉS per Mallorca). 
 

DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL 

PUNT 48. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT 
EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS DE L’INSTITUT MALLORQUI D’AFERS 
SOCIALS (EXP. REC 01/13). 

Es dóna compte de la següent proposta de la presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers 
Socials que diu: 

1. S'han presentat factures corresponents a béns i serveis prestats amb destí a l’Institut 
Mallorquí d’Afers Socials durant els anys 2009, 2010, 2011 i 2012 que no han seguit 
el procediment legalment establert, no tenen crèdit suficient o es inadequat pel tipus 
de despesa. 
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2. La disposició addicional denou de la TRLCSP imposa a l’administració l’exigència 
de responsabilitat de caràcter patrimonial derivada de les actuacions en matèria de 
contractació de les autoritats i del personal al servei de les administracions públiques, 
afegint que, “la infracció o aplicació indeguda dels preceptes que conté aquesta llei 
per part del personal al servei de les administracions públiques, quan hi hagi almenys 
negligència greu, constitueix falta molt greu de la que la seva responsabilitat 
disciplinària s’exigirà de conformitat amb la normativa específica en la matèria”. 

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

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

5. S'ha emès informe jurídic i s’ha sotmès a fiscalització les factures que conformen 
l’expedient.  

6. D’acord amb les bases d’execució i els Estatuts de l’Institut Mallorquí d’afers 
Socials, correspon al director gerent l’ordenació del pagament  

Per tot això, propòs al Ple adopti el següent 

ACORD 

1r. Aprovar el reconeixement extrajudicial dels crèdits, corresponents a factures dels 
anys 2009, 2010, 2011 i 2012, que se detallen a la relació adjunta, que fan un total de 
CENT CATORZE MIL QUATRE-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB 
QUARANTA-VUIT CÈNTIMS  (114.472,48 €) 

2n. Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions a favor dels tercers que s’inclouen 
a la relació adjunta,  amb càrrec a les aplicacions de l’exercici 2012 que s’hi indiquen,  
per  import total de CENT CATORZE MIL QUATRE-CENTS SETANTA-DOS 
EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS  (114.472,48 €) 

3r. Proposar al director gerent de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials l’ordenament 
dels pagaments. 

 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per devuit vots a favor (PP), cap vot en contra 
i catorze abstencions (PSOE i MÉS per Mallorca). 

 

PUNT 49. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT 
EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS DE L’INSTITUT MALLORQUI D’AFERS 
SOCIALS (EXP. REC 02/2013). 
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Es dóna compte de la següent proposta de la presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers 
Socials que diu: 

1. S'han presentat factures corresponents a béns i serveis prestats amb destí a l’Institut 
Mallorquí d’Afers Socials durant els anys 2012 i 2013 amb entrada l’any 2013 i que 
no han seguit el procediment legalment establert, no tenen crèdit suficient o es 
inadequat pel tipus de despesa. 

2. La disposició addicional denou de la TRLCSP imposa a l’administració l’exigència 
de responsabilitat de caràcter patrimonial derivada de les actuacions en matèria de 
contractació de les autoritats i del personal al servei de les administracions públiques, 
afegint que, “la infracció o aplicació indeguda dels preceptes que conté aquesta llei 
per part del personal al servei de les administracions públiques, quan hi hagi almenys 
negligència greu, constitueix falta molt greu de la que la seva responsabilitat 
disciplinària s’exigirà de conformitat amb la normativa específica en la matèria”. 
 
3. És procedent el reconeixement de la despesa per tal d'evitar l'enriquiment injust que 
suposaria no pagar a tercers els drets adquirits davant la corporació i obligar als 
particulars a haver de recórrer davant els tribunals de justícia per el cobrament dels 
seus crèdits. 
 
4. D’acord amb la legislació vigent, correspon al Ple del Consell de Mallorca el 
reconeixement extrajudicial de crèdits, expedient que, amb caràcter previ, haurà de 
dictaminar la Comissió Informativa corresponent. 
 
5. S'ha emès informe jurídic i s’ha sotmès a fiscalització les factures que conformen 
l’expedient.  
 

6. D’acord amb les bases d’execució i els Estatuts de l’Institut Mallorquí d’afers 
Socials, correspon al director gerent l’ordenació del pagament  

Per tot això, propòs al Ple adopti el següent 
 

ACORD 

1r. Aprovar el reconeixement extrajudicial dels crèdits que se detallen a la relació 
adjunta, que fan un total de QUATRE-CENTS NORANTA MIL CINC-CENTS 
VINT I VUIT EUROS AMB VINT I VUIT CÈNTIMS (490.528,28€) 

2n. Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions a favor dels tercers que s’inclouen 
a la relació adjunta,  amb càrrec a les aplicacions de l’exercici 2013 que s’hi indiquen,  
per  import total de QUATRE-CENTS NORANTA MIL CINC-CENTS VINT I 
VUIT EUROS AMB VINT I VUIT CÈNTIMS (490.528,28€) 

3r. Proposar al director gerent de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials l’ordenament 
dels pagaments. 

 



 192

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per devuit vots a favor (PP), cap vot en contra 
i catorze abstencions (PSOE i MÉS per Mallorca). 

 

PUNT 50. BASES REGULADORES DE LES AJUDES ECONÒMIQUES DE 
L’IMAS A ENTITATS I A EMPRESES QUE CONTRACTIN PERSONES QUE 
TENGUIN LA CONDICIÓ DE TITULARS DE LA RENDA MÍNIMA 
D’INSERCIÓ. 

Es dóna compte de la següent proposta de la presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers 
Socials que diu: 

Antecedents:  
 
1. El Ple del Consell de Mallorca, en sessió celebrada el dia 14 de març de 2013 va 
acordar aprovar inicialment les bases reguladores de les ajudes econòmiques a entitats 
i empreses que contractin persones titulars de la Renda Mínima d’Inserció (RMI). 
 

2. L’expedient ha estat sotmès a informació pública mitjançant anunci en el BOIB 
núm.43, de data 30 de març de 2013 per un termini de trenta dies. 

3. En data 3 de maig de 2013 s’ha rebut al Registre general de l’IMAS, l’ofici de 
Secretaria  General de l’IMAS amb els suggeriments aportats pel Grup Socialista al 
Consell de Mallorca a les bases reguladores de les ajudes econòmiques a entitats i 
empreses que contractin persones titulars de la Renda Mínima d’Inserció (RMI), que 
han estat estudiats per la Coordinació d’Àrea d’Inclusió i que han estat rebutjades en 
el sentit que consta a l’expedient.  

 
4. L’Institut Balear de la Dona ha emès el corresponent informe sobre l’impacte de 
gènere de les bases reguladores de les ajudes econòmiques conforme l’article 7.g) de 
la Llei 12/2006, de 20 de setembre, per a la dona, i s’han incorporat les 
recomanacions fetes. 
 
5. El Servei Juridicoadministratiu ha emès el corresponent  informe. 
 
6. La interventora delegada ha emès,  informe de fiscalització favorable, amb el 
vistiplau de la interventora general. 
 
Fonaments jurídics: 
 
1. L'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) és un organisme autònom creat i 
dependent del Consell de Mallorca i té, com a objecte fonamental, d'acord amb els 
Estatuts, exercir de forma directa i descentralitzada les competències atribuïdes per 
qualsevol títol al Consell de Mallorca en matèria de serveis socials, menors i igualtat.  
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2. D’acord amb l’art. 17 de la Llei general de subvencions, amb caràcter previ a 
l’atorgament de les subvencions, s’han d’aprovar les normes que estableixin les bases 
reguladores de concessió en els termes que preveu la Llei. 
 
3. La lletra g) de l'article 7.2 dels Estatuts de l'IMAS disposa que la Presidència 
és l’òrgan competent per proposar al Ple del Consell de Mallorca l'aprovació de 
les bases reguladores de les ajudes i subvencions públiques.  
 
D’acord amb el que es preveu a l’art. 7.2 g) dels Estatuts de l’IMAS, propòs al Ple del 
Consell de Mallorca que adopti el següent 
 

ACORD 

 
Primer. Desestimar les al·legacions presentades pel Grup Socialista al Consell de 
Mallorca, d’acord amb les consideracions recollides a l’informe tècnic. 
 
Segon. Aprovar definitivament les bases reguladores de les ajudes econòmiques a 
entitats i empreses que contractin treballadors que tinguin la condició de titulars de la 
Renda Mínima d’Inserció, que inclouen les recomanacions manifestades per l’Institut 
Balear de la Dona, i que diuen així: 
 
BASE 1. OBJECTE 
 
L’objecte d’aquesta acord és establir les bases reguladores, fixar els criteris i el 
procediment de concessió de les ajudes econòmiques destinades al foment de la 
contractació i l’estabilitat en l’ocupació de les persones titulars de la renda mínima 
d’inserció a Mallorca (RMI), menors de 65 anys, per empreses i entitats sense ànim de 
lucre, en el marc dels programes d’inserció per a persones i col·lectius en risc 
d’exclusió, entre els qui es troben els que perceben l’esmentada prestació econòmica.  
 
BASE 2. BENEFICIARIS 
 
Poden acollir-se a les subvencions, en els termes fixats a les corresponents 
convocatòries, les entitats privades sense ànim de lucre i les empreses (persones 
físiques o jurídiques) que contractin persones titulars de la renda mínima d’inserció 
atorgada per l’IMAS  dins l’àmbit territorial de l’illa de Mallorca. 
 
Amb caràcter general, les esmentades entitats i les empreses han d’acreditar que tenen 
capacitat per ser beneficiàries, mitjançant la presentació de la documentació que 
estableixi la resolució de la convocatòria. 
 
No poden ser beneficiaris de subvencions les administracions públiques i les 
empreses, fundacions i consorcis públics. 
 
1. No podran sol·licitar aquestes ajudes, les agrupacions de persones físiques o 
jurídiques, públiques o privades, les societats civils, les comunitats de béns o 
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qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat que, encara que no tingui 
personalitat jurídica, pugui realitzar les actuacions subvencionables. 
 
2.- Les entitats i empreses en les quals concorre qualsevol de les circumstàncies o 
prohibicions que estableix l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions.  
 
BASE 3. CRITERIS OBJECTIUS QUE, AMB CARÀCTER GENERAL, HAN 
DE REGIR L’ATORGAMENT DE LA SUBVENCIÓ 
 
Amb caràcter general, les activitats per subvencionar han de tenir com a objectiu 
fomentar la contractació de persones titulars de la renda mínima d’inserció, prestació 
tècnica i econòmica atorgada pel Consell de Mallorca a través de l’IMAS, en el marc 
de la programació d’intervencions de foment de la inserció sociolaboral d’aquests 
col·lectius en situació de risc social. 
 
El procediment de concessió de les subvencions previst en aquestes bases es farà de 
forma individualitzada, mitjançant  l’avaluació continuada de cadascuna les 
sol·licituds per ordre de presentació, sempre que compleixin els requisits que prevegi 
la convocatòria i la resta de normativa reguladora de les subvencions, amb el límit del 
crèdit pressupostari disponible per a cada convocatòria. 
 
Criteris que han de complir les persones que poden ser objecte de contractació: 
1. Tenir atorgada com a titular, la prestació econòmica de la renda mínima d’inserció 

(RMI) pel Consell de Mallorca a través de l’IMAS, en el moment de signar el 
contracte de treball. 

2. No haver complert 65 anys 
 
Criteris que han de complir  les empreses i entitats que poden ser objecte de la 
subvenció: 
1. Complir els requisits i obligacions prevists per la convocatòria i la normativa 

general en matèria de subvencions per ser beneficiari d’una subvenció. 
2. L’ajut ha de tenir la condició d’increment net de plantilla de l’empresa o el seu 

manteniment.  
3. Haver formalitzat  els contractes de treball, per escrit i emprant els models oficials 

que disposen el serveis públics d’ocupació, amb persones que compleixin els 
criteris anteriorment descrits, per una durada que, en cap cas no podrà ser inferior 
a un mes, en contractes a jornada completa o que en contractes a temps parcial, 
com a mínim, per la meitat de la jornada fixada en el conveni col·lectiu respectiu.  

4. Comprometre’s a afavorir la promoció social i laboral de les persones contractades 
en el marc de la convocatòria corresponent. 

5. Disposar dels mitjans propis: centre de treball, estructura suficient i mitjans de 
producció necessaris a l’illa de Mallorca. 

6. Disposar de viabilitat tècnica i econòmica per acomodar les persones contractades. 
7. Facilitar el seguiment en el centre de treball pel personal tècnic de la secció de 

Prestacions que té entre les seves funcions el treball amb itineraris d’inserció 
sociolaboral de les persones, objecte dels contractes subvencionables que prevegi 
cada convocatòria. 
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En queden excloses, les empreses en crisi, enteses com a tal, qualsevol forma 
d’empresa, quan s’hagi iniciat el procediment per a la declaració de concurs. 
 
En cap cas l’import de l’ajut econòmic pot ser de tal quantia que, aïlladament o en 
concurrència amb altres subvencions de qualsevol administració pública o d’ens 
públics o privats, superi el cost total de cada contractació. 
 
Cada convocatòria anual podrà tenir en compte en els criteris en la valoració, 
especialment a les dones amb situació d’exclusió social o de risc. 
 
BASE 4. ÒRGANS COMPETENTS 
 
El procediment de concessió de subvencions s’inicia mitjançant una resolució de la 
Presidència de l’IMAS, d’acord amb l.art. 7 g) dels Estatuts. L’òrgan competent per 
instruir i tramitar és l’Àrea d’Inclusió Social. 
 
L’òrgan competent per resoldre és la Presidència de l’IMAS, d’acord amb l’art. 7 g) 
dels Estatuts. Contra les resolucions que adopta la Presidència es pot interposar recurs 
d’alçada davant el Consell Executiu del Consell de Mallorca en el termini i amb els 
efectes de l’art. 114 de la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú. 
 
BASE 5. PROCEDIMENT PER RESOLDRE LES AJUDES 
 
El procediment de concessió d’aquestes ajudes s’inicia a sol·licitud de les empreses o 
entitats interessades i es concedeixen en règim de concurrència no competitiva, sense 
que sigui necessari establir la comparació ni la prelació entre les sol·licituds, que 
s’han de resoldre de manera independent.  
 
L’inici de l’expedient s’efectua mitjançant l’aprovació de la convocatòria 
corresponent. Des de la secció de Prestacions s’ha de portar a terme d’ofici totes les 
actuacions que considera necessàries per a la determinació, el coneixement i la 
comprovació de les dades en virtut de les quals s’ha de formular la proposta de 
resolució. 
 
Les sol·licituds s’han de resoldre a mesura que es presentin de forma completa i 
correcta a partir de l’ordre de presentació i fins que s’exhaureixin els fons de la 
convocatòria o fins que acabi el termini fixat.  
 
En cas que, abans d’acabar el termini per presentar sol·licituds, s’exhaurís el crèdit 
disponible, la Presidència dictarà una resolució en què declararà conclòs el termini i 
es publicarà en el BOIB per a coneixement general.  
 
Si la documentació aportada no compleix els requisits exigits, s’ha de requerir a la 
persona beneficiaria que, en el termini de deu dies hàbils, esmeni la mancança o 
adjunti els documents preceptius. En aquest cas, la data de presentació de l’esmena és 
la que estableix l’ordre per a resoldre l’expedient. 
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L’Àrea d’Inclusió Social, ha d’emetre informe individual sobre cada sol·licitud 
presentada en el qual quedi constància del compliment dels requisits per part de la 
persona sol·licitant. I a la vista de l’expedient i de l’informe tècnic de la sol·licitud 
avaluada individualment, ha de formular la proposta de resolució, en què ha de 
constar la persona sol·licitant o per a la qual es proposa la concessió de la subvenció i 
la quantia.  
 
L’Àrea d’Inclusió Social ha d’emetre les corresponents propostes de concessió i 
denegació de les ajudes, les quals han de contenir les persones beneficiàries 
proposades per a atorgar la subvenció, així com les persones sol·licitants excloses, 
amb el motiu d’exclusió. 
 
D’acord amb l’article 59.6.b de la Llei 30/1992, els actes a què es refereixen els 
paràgrafs anteriors s’han de notificar a les empreses o entitats interessades mitjançant 
la publicació, durant el període en què aquesta convocatòria sigui vigent, a la pàgina 
web i al tauler d’anuncis de l’IMAS. 
 
No es preveu la reformulació de la sol·licitud per ajustar els compromisos i les 
condicions a la subvenció atorgable. 
 
La Presidència ha de resoldre el procediment derivat de l’aplicació de la convocatòria 
pertinent. La resolució ha de ser expressa i motivada d’acord amb els requisits exigits 
a la convocatòria i ha de fixar, amb caràcter definitiu, la quantia específica de cada 
subvenció concedida. En un únic acte, la resolució podrà incloure, una o vàries 
concessions o denegacions relatives a diversos sol·licitants. 
 
La resolució dels expedients de concessió o de denegació dels ajuts s’ha de publicar 
en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i es notificarà de forma individual. 
 
En tot cas, el pagament de l’ajut concedit resta sotmès al compliment de l’adequada 
justificació de la despesa i a altres aspectes que es considerin convenients, d’acord 
amb el que s’estableix a la normativa vigent.  
 
BASE 6. OBLIGACIONS DELS  BENEFICIARIS 
 
Les empreses beneficiàries dels ajuts econòmics han de complir les obligacions 
previstes a l’article 14 de la Llei general de subvencions, les que s’especifiquen a les 
bases reguladores i, en particular, les següents:  
 

a) Dur a terme l’activitat subvencionada que fonamenta la concessió de la 
subvenció, mitjançant la subscripció d’un contracte laboral per escrit amb 
l’alta corresponent davant la Tresoreria General de la Seguretat Social a 
persones perceptores titulars de la RMI, per un període mínim d’un mes i 
en cap cas inferior a la meitat de la jornada diària fixada en el conveni 
col·lectiu corresponent, en els termes establerts en la resolució 
d’atorgament de la subvenció.  

b) Destinar els fons dels ajuts concedits a la finalitat que motivà la concessió. 
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c) L’empresa beneficiària de la subvenció ha de comunicar a la Secció de 
Prestacions les incidències que es produeixin en la contractació (altes, 
baixes i canvis) 

d) Justificar la contractació del treballador o treballadora, com també el 
compliment dels requisits i de les condicions que determinin la concessió 
de la subvenció. 

e) Sotmetre’s en qualsevol moment  al control i comprovació del 
desenvolupament de l’activitat en actuacions de  seguiment i avaluació 
tècnica que efectuï personal de l’IMAS, a les de control financer que 
corresponen a la Intervenció Delegada i a les previstes en la legislació de 
la Sindicatura de Comptes i aportar tota la informació que li sigui 
requerida en l’exercici d’aquestes actuacions; per verificar l’execució del 
contracte. 

f) Comunicar a l’IMAS la sol·licitud o l’obtenció d’altres subvencions per a 
la mateixa finalitat procedents de qualsevol administració o entitat pública 
o privada, nacional o internacional. Aquesta comunicació ha de fer-se en el 
termini de deu dies hàbils a comptar a partir de la sol·licitud o la obtenció 
de la subvenció concurrent i, en tot cas, abans de justificar l’aplicació que 
s’hagi donat al fons percebut. No pot haver percebut subvencions pel 
mateix concepte. 

g) Comunicar qualsevol alteració que es produeixi en les condicions tingudes 
en compte per a la concessió de l’ajut econòmic o la determinació de la 
quantia. 

h) Acreditar, abans de dictar la proposta de resolució definitiva, que està al 
corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social davant 
l’Administració de l’Estat, i de les obligacions tributàries davant la hisenda 
autonòmica i amb el Consell de Mallorca i amb l’Institut Mallorquí 
d’Afers Socials. 

i) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons percebuts, 
amb inclusió dels documents electrònics, mentre puguin ser objecte 
d’actuacions de comprovació i control. Complir les obligacions 
comptables que, de conformitat amb la naturalesa de l’entitat, siguin 
exigibles. conservar tots els documents, inclosos els TC2 dels 12 mesos 
anteriors a la contractació objecte d’ajuda per tal de que   puguin ser 
objecte de control. 

j) Complir les obligacions laborals amb respecte al personal contractat que es 
derivin de l’execució del projecte. 

k) Comunicar a l’òrgan competent l’acceptació expressa de la proposta de 
resolució quan ho estableix la resolució de la convocatòria. 

l) Justificar les despeses efectuades d’acord amb la base 10. 
m) Reintegrar els fons percebuts en els supòsits prevists legalment.  
n) Atesa la naturalesa de l’ajuda, no es preveu que la persona beneficiària 

hagi de prendre cap mesura de difusió relativa al caràcter públic de la 
contractació de les persones titulars del dret a percebre la Renda Mínima 
d’Inserció.  

o) Qualsevol altra en aplicació de la normativa vigent. 
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Qualsevol alteració de les condicions tingudes en compte per concedir l’ajut i, en 
qualsevol cas, l’obtenció de subvencions incompatibles, pot donar lloc a la 
modificació de la resolució de concessió. 
 
No es podrà reformular cap de les quanties de l’ajut.   
 
BASE 7. INFRACCIONS O SANCIONS 
 
L’incompliment dels requisits establerts en aquestes bases dóna lloc a l’aplicació del 
règim d’infraccions i sancions establert en la Llei general de subvencions. Per imposar 
les sancions corresponents s’ha d’aplicar el procediment que estableix el Decret 
14/1994, de 10 de febrer, regulador de l’exercici de la potestat sancionadora, sen’s 
perjudici d’allò que preveu el Títol IX de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu 
Comú. 
 
BASE 8. CRITERIS GENERALS SOBRE TERMINIS I PRÒRROGUES. 
 
Una vegada executada la despesa es presenten els documents justificatius. 
 
Les convocatòries han d’establir els terminis per a la presentació de sol·licituds, amb 
un mínim de 15 dies. Els terminis per a l’esmena i millora de la sol·licitud s’han 
d’establir entre 10 i 15 dies hàbils. Els tràmits d’audiència, si pertoca, s’estableixen 
entre 15 i 20 dies hàbils. El termini per resoldre és de tres mesos des de la finalització 
del termini de presentació de la sol·licitud. El silenci administratiu té caràcter 
desestimatori. 
 
Quan el nombre de sol·licituds presentades impedeix raonablement el compliment 
dels terminis prevists en el procediment aplicable o el termini màxim de resolució, 
l’òrgan instructor pot proposar a l’òrgan competent per resoldre l’ampliació dels 
terminis d’acord amb l’art. 40 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic 
de les administracions públiques i procediment administratiu comú. 
 
BASE 9. REALITZACIÓ DE L’ACTIVITAT 
 
Les subvencions que es regulen en aquestes bases poden estar destinades a finançar 
aquelles despeses ja realitzades en el moment de presentació de la sol·licitud.  
 
A aquest efecte les respectives convocatòries han d’establir els períodes d’elegibilitat 
de les despeses subvencionables, períodes que no poden excedir d’un any. 
 
BASE 10. JUSTIFICACIÓ 
 
El pagament de la subvenció requereix la realització efectiva de la despesa per part 
dels  beneficiaris. 
 
A aquest efecte, els beneficiaris han de presentar la documentació que justifica que 
l’objecte de la subvenció s’ha realitzat. La convocatòria establirà si s’ha de fer en 
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forma de compte justificatiu de la despesa realitzada, acreditar-se per mòduls o 
mitjançant la presentació d’estats comptables. Aquesta documentació ha de recollir les 
activitats realitzades i el cost desglossat, i ha d’acreditar el pagament efectiu de 
l’activitat, l’abonament dels rebuts de salaris i de les quotes de la Seguretat Social. 
 
Els rebuts de salaris, en els models oficials corresponents, han d’expressar clarament: 
nom complet i CIF de l’empresa i del treballador, categoria professional i data, 
conceptes salarials, bases de cotització i quanties, entre d’altres, així com la retenció 
de l’IRPF, si correspon. 
 
Els justificants de les despeses de personal (nòmines, TC1 i TC2) s’ha de fer 
mitjançant la presentació dels originals dels quals es podran compulsar les còpies 
corresponents.  
 
L’aplicació de la subvenció es realitzarà sobre la retribució total de les despeses 
següents: nòmines o rebuts de salaris en els models adequats i precisaran del 
comprovant de pagament bancari corresponent que  acrediti la realització efectiva de 
la despesa. 
 
BASE 11. PAGAMENT 
 
La quantia màxima a subvencionar s’aplicarà sobre un màxim de 6 mesos.  Hi pot 
haver interrupcions en la contractació. Malgrat siguin diferents períodes la persona 
contractada SEMPRE ha d’haver estat titular de la prestació de la RMI en el moment 
d’iniciar una relació laboral amb la empresa o entitat sol·licitant. 
 
El pagament de la subvenció s’ha de fer efectiu una vegada justificada la contractació 
de la persona perceptora de l’RMI i es pot fer en un sol moment en acabar el període 
de contractació, mitjançant justificacions parcials, sempre i quan facin referència a les 
parts de l’activitat subvencionada que tenen entitat suficient per ser objecte 
d’execució parcial. La convocatòria establirà si es poden fer pagaments parcials o es 
fa en un pagament únic en acabar el període de contractació. 
 
BASE 12. MESURES DE GARANTIA EN FAVOR DELS INTERESSOS 
PÚBLICS 
 
L’òrgan instructor pot dur a terme les actuacions d’inspecció i de control necessàries 
per garantir el compliment del que estableixen aquestes bases i les persones 
beneficiàries estan obligades a facilitar tota la informació requerida. 
 
Les persones beneficiàries garanteixen que les despeses per a les quals se sol·licita 
subvenció es destinen efectivament a l’acompliment de l’objecte de la subvenció. 
 
BASE 13. COMPATIBILITAT 
 
Es consideren compatibles les subvencions que des d’altres institucions poden obtenir 
les persones beneficiàries de les subvencions a què es refereixen aquestes bases, 
sempre que la quantia total de la subvenció no supera el cost de l’activitat. 
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L’obtenció concurrent d’altres aportacions fora dels casos permesos pot donar lloc a 
la modificació de la resolució de concessió per tal de minorar la quantia de la 
subvenció atorgada per part de l’òrgan competent. 
Les persones beneficiàries han de presentar una relació de les subvencions que ha 
sol·licitat o rebut, si n’és el cas. En cas contrari han de presentar una declaració jurada 
de no haver sol·licitat i rebut cap subvenció d’aquest tipus. 
 
BASE 14. REGLES GENERALS PER A LA DETERMINACIÓ DE L’IMPORT 
DE LA SUBVENCIÓ 
 
La quantia de la subvenció serà una quantitat fixa per mes de contracte, a determinar 
en cada convocatòria, amb un màxim de 6 mesos per persona i per entitat o empresa. 
Les convocatòries podran determinar el nombre de subvencions a cada entitat o 
empresa, en funció de l’establiment d’un màxim de persones contractades per entitat o 
empresa. La resolució de cada convocatòria ha d’establir, en funció de les 
disponibilitats pressupostàries, la quantia màxima a subvencionar en funció de la 
durada i tipologia del contracte, d’acord amb el que especifiqui cada convocatòria. 
Igualment, les resolucions de convocatòria han d’establir la quantitat màxima a la qual 
pot ascendir la subvenció. 
 
L’import de les subvencions no pot ser de tal quantia que aïlladament i en 
concurrència amb subvencions d’altres administracions o d’altres ens públics o 
privats, nacionals o internacionals, superi el cost de l’activitat que la persona 
beneficiària ha de desenvolupar. 
 
BASE 15. CRITERIS DE GRADACIÓ DELS POSSIBLES INCOMPLIMENTS 
 
En cas d’incompliment s’ha de reintegrar la quantia rebuda mitjançant l’aplicació 
d’un percentatge de minoració proporcional al temps que resti per a la finalització del 
contracte de treball.  
 
Aquest percentatge s’ha de fixar previ informe de l’òrgan l’instructor i s’ha de 
notificar a la persona beneficiària. 
 
BASE 16. RÈGIM JURÍDIC DE LES SUBVENCIONS 
 
Les subvencions previstes en aquestes bases es regeixen per la Llei 38/2003, general 
de subvencions, pel RD 887/2006, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei general 
de subvencions i per la resta de normativa estatal en matèria de subvencions. En 
defecte de regulació s’han d’aplicar les normes del dret administratiu. 
 
Disposició derogatòria 
 
Queden derogades les disposicions de rang igual o inferior que s’oposen a aquestes 
bases. 
 
Disposició addicional 
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La presidència de l’IMAS pot dictar les resolucions que calguin per interpretar i 
executar aquestes bases i, en especial, per substituir el nombre i la nomenclatura dels 
articles. 
 
Disposició final 
 
Aquestes bases entraran en vigor l’endemà d’haver-se publicat al Butlletí Oficial de 
les Illes Balears l’aprovació definitiva.  
 
Tercer. Publicar el text íntegre de les bases reguladores de les ajudes econòmiques de 
l’Institut Mallorquí d’Afers Socials a entitats i a empreses que contractin persones que 
tinguin la condició de titulars de la renda mínima d’inserció en el Butlletí Oficial de 
les Illes Balears.  
 
No obstant això, el Ple resoldrà. 

 

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

Recorda que aquest procediment se va iniciar en la sessió del Ple de dia 14 de març de 2013, en la qual 
se va fer l’aprovació inicial d’aquestes bases.  

Informa que l’expedient s’ha sotmès a informació pública durant el termini de 30 dies i han emès 
l’informe corresponent els serveis jurídics i administratius de l’IMAS, l’Institut Balear de la Dona ho 
ha fet també sobre l’impacte de gènere de les bases, i la interventora delegada de l’IMAS ha fet 
l’informe de fiscalització favorable, amb el vistiplau de la interventora general del Consell de Mallorca. 

Aprofita l’oportunitat per agrair tots els suggeriments que ha fet el PSOE perquè han aportat coses 
positives. Tot i això, atès que aquestes bases són un text molt genèric, molt ampli, que un cop feta 
l’aprovació definitiva han de permetre fer la convocatòria d’empreses pròpia i específica per aquest 
exercici, seria aleshores quan s’incorporarien els esmentats suggeriments, perquè són més concrets i 
són, al seu parer, més de convocatòria que de bases generals. És per això que els incorporarien a la 
convocatòria posterior, si el Ple ve a bé a aprovar aquestes bases.  

Per acabar, reitera l’agraïment per les aportacions que ha fet el PSOE.  

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

Recorda que quan la Sra. Cirer va presentar aquesta proposta al Ple el PSOE ja va comunicar que li 
semblava encertada la idea, que era molt interessant, tot i que el seu Grup sempre ho hagi pensat, que la 
millor manera d’aconseguir feina per a les persones del col·lectiu de Renda Mínima d’Inserció per 
mitjà de l’extensió de la fórmula de les clàusules socials.  

Fa avinent que ja existia una petita història respecte a aquest fet, i opina que és un instrument molt 
interessant i que és la via que s’hauria de seguir. 

Assenyala que a l’hora de redactar les bases hi ha una sèrie d’aspectes que el PSOE considera com a 
fronteres a l’hora de votar-los a favor o en contra. Atès que aquestes “fronteres” no s’han mogut, és 
obvi que el PSOE no pot votar a favor d’aquesta proposta.  

Recorda que al passat Ple ja varen expressar quines eren, aquestes fronteres, i també les varen fer 
arribar al PP per escrit, en forma de suggeriment.  

Fa notar que no és possible redactar unes bases que deixin oberta la possibilitat... qüestions obertes... 
(tot i que la Sra. Cirer afirmi que a l’hora de concretar la convocatòria se poden ajustar els termes). 
Opina que si és possible matisar temes a l’hora de la convocatòria, perquè no s’ha de fer directament a 
les bases, de forma que se pugui avançar per un camí concret, el que estableixen les bases, sobre la 
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contractació d’una persona del col·lectiu de Renda Mínima d’Inserció s’hi podran adherir empreses o 
entitats sense afany de lucre amb una condició: que incrementin la plantilla o que la mantenguin.  

El PSOE no està d’acord a deixar la porta oberta a mantenir la plantilla, perquè si una empresa té 25 
treballadors i n’acomiada un i en contracta un de Renda Mínima, el nombre de persones se manté, però 
se n’ha tret una fora per posar-ne una de Renda Mínima. 

Assenyala que existeix una línia de subvenció estatal per a l’estimulació de la contractació de persones 
amb problemes, dins l’Acció Social, de forma que el Govern de l’Estat dóna 500€ cada mes a les 
empreses que contractin persones amb problemes de risc d’exclusió social.  

Adverteix que el PP fa possible que aquestes situacions siguin compatibles; si una empresa rebés 500€ 
del Govern de l’Estat i, a més, l’ajuda econòmica del Consell de Mallorca és obvi que a l’empresa li 
sortiria de franc contractar una persona d’aquestes característiques. I si, a més a més, aquesta empresa 
no ho fa per augmentar la plantilla, aleshores sí que sembla una presa de pèl.  

Un altre exemple que el PP no ha volgut canviar, tot i no ignorar que al PSOE li sembla absurda, és el 
fet que la condició pot ser que una empresa contracti una persona per un mes. Observa que, al seu 
parer, una persona que fa per exemple cinc o sis mesos que té una Renda Mínima d’Inserció, si l’han de 
contractar per un mes i ha de deixar aquesta renda mínima, és molt dubtós el benefici que li aporta a 
aquesta persona.  

S’ha de considerar també la incertesa que tendria aquesta persona, contractada per un mes, de recuperar 
la renda mínima un cop acabat el contracte. Atès que les bases del Decret de Renda Mínima estableixen 
que si una persona rep l’equivalent a un sou durant un mes, dos mesos o tres mesos del salari mínim 
interprofessional, més un 25%, que és l’equivalent aproximat a 800€, aquesta persona perdria el dret a 
percebre la renda mínima.  

Per totes aquestes qüestions, el PSOE no pot donar el seu suport a una idea bona, perquè l’aplicació 
d’aquesta idea sembla poc ètica respecte a la qualitat laboral de les persones.  

Atès que el Govern de l’Estat és competent en matèria de facilitar incentius i bonificar certes 
contractacions per part de totes les empreses de l’Estat i que l’IMAS vol fer una cosa més que el que fa 
l’Estat, la iniciativa sembla bé al PSOE. En canvi, fa notar que quan ho fa genera un sistema de 
contractació molt precari i socialment poc responsable per a les empreses.  

Torna a dir que les bases que se presenten donen peu a que succeeixin situacions com les que ha 
descrit. És clar que serien contractacions de baixa qualitat i que la reinserció social d’aquestes persones 
no quedaria garantida, raó per la qual el PSOE no les votarà a favor.  

La Sra. CIRER intervé tot seguit. 

Assegura que tots els responsables, inclosos els tècnics de Renda Mínima d’Inserció, han analitzat de 
forma ben acurada els suggeriments del PSOE, i ella ho ha agraït perquè pensa que són aportacions 
bones que més endavant se podran concretar.  

També agraeix al Sr. Garau que ho valori com una idea interessant.  

Pensa, conjuntament amb tot l’equip que ha intervingut en l’elaboració de les bases que se presenten 
avui, que el seu contingut dóna garanties suficients perquè sigui una idea nova que pot donar fruits, tot i 
ser petits, és obvi que no seran tan òptims com requereixen les necessitats.  

Fa notar que la quantitat econòmica que se dedica a aquest projecte també és petita, reduïda 
(150.000€), perquè encara no se sap quina acceptació tendrà entre les empreses contractants com entre 
els usuaris de RMI.  

En canvi, no comparteix l’opinió del Sr. Garau sobre aquesta mesura, atès que ell pot dir que serà poc 
útil, poc pràctica, que no tendrà els adeptes que són necessaris, que potser cap empresa s’avendrà a fer 
aquest tipus de contractació, que potser a final d’any s’haurà gastat molt poc, d’aquests 150.000€, que 
potser només se’n beneficiaran una o dues persones, etc., però allò que no admet és que la qualifiqui de 
mesura poc ètica, com una iniciativa que comporti una contractació molt precària i socialment molt poc 
responsable. 
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Fa avinent que els usuaris de RMI tenen, actualment zero contractacions, però disposen d’un 
acompanyament per part de personal professional amb vista a fer un itinerari laboral per tal 
d’aconseguir una integració correcta.  

Reitera que tenen zero contractacions i zero iniciatives d’aquest estil, per la qual cosa valoraran molt 
les que se puguin aconseguir, i assegura que ho intentaran i que tenen garanties que serà així; si 
aconsegueixen unes desenes de contractes i unes desenes de possibilitats que unes persones trobin un 
futur professional, que és allò que dóna sentit a la RMI, ja consideraran ben aconseguit un important 
objectiu.  

Torna a refusar el qualificatiu de poc ètic, expressió amb la qual ha definit aquesta iniciativa el Sr. 
Garau. Ho respecta, tot i no compartir-lo, però manté la convicció que la convocatòria sortirà tal i com 
ha de sortir. Certament, encara resta pendent una tasca molt important, de difusió d’aquesta iniciativa, 
per tal d’arribar al màxim del teixit empresarial, d’empresaris autònoms, del petit comerç que s’hi 
pugui sumar, i se farà tot l’esforç possible perquè tan aviat com surti aquesta convocatòria se pugui fer 
un parèntesi. 

Fa avinent que aquesta iniciativa no és res més que una prova evident del que s’ha dit a bastament: que 
la maquinària del Consell de Mallorca és farragosa, difícil de moure, perquè fa mesos i mesos que se fa 
la planificació d’aquest projecte i haurà passat mig any sense haver-lo pogut posar en marxa. Tot i això, 
esperen aconseguir-ho abans d’aquest estiu per tal de poder-ne veure els fruits abans d’acabar l’any. 

Per acabar, reitera l’agraïment al Sr. Garau per l’esforç i pel grau de compromís que ha demostrat 
presentant els suggeriments a què s’ha referit abans, a favor d’una causa com és aquesta.  

Per acabar fa un incís per destacar que existia encara un altre emperò, una altra qüestió per resoldre, 
que el Sr. Garau no ha esmentat, en el sentit que aquests 150.000€ havien de sortir de la partida de 
RMI, però no hi sortiran, atès que s’ha fet una modificació perquè puguin sortir d’una altra partida que 
disposa d’un excedent que s’hi pot dedicar. Fa notar, en conseqüència, que en aquest cas sí que s’ha 
pogut accedir al suggeriment del Sr. Garau.  

El Sr. GARAU intervé per tancar el debat. 

Puntualitza que quan ell s’ha referit a poc ètic se refereix a ètica laboral.  

Considera que la idea és interessant i que és de llarg termini i reconeix que aquest tipus de procediment 
és llarg i que quedarà poc temps dins aquest any per obtenir resultats. Tot i això, pensa que sí que se 
podrien posar unes bones bases per un projecte a llarg termini. És per aquesta raó que al PSOE li 
semblava prou raonable la proposta de contractació per un mínim de tres mesos, dins una economia 
basada en el turisme, de caràcter estacional, d’una durada aproximada de cinc o sis mesos.  

Per aquesta raó no entén la s’hagi mantingut la contractació per un mes, i el PSOE no ho aprova.  

D’altra banda, tampoc li sembla ètic que una empresa pugui contractar una persona de RMI sense 
augmentar la seva plantilla laboral. Fa notar que no s’ha d’ignorar que hi ha molts tipus d’empresaris i 
aquesta mesura dóna peu a que un empresari decideixi acomiadar un treballador del que no està satisfet 
i en contracti un altre de la RMI.  

Assenyala que, atès que reben un incentiu i que pot ser complementat amb els 500€ que aporta el 
Govern de l’Estat, és ben possible que una contractació tengui un cost zero per a l’empresari, s’hauria 
de fer almenys l’esforç de fer el contracte per tres mesos. Aquesta és la idea, per la qual cosa no aprova 
les bases, atès que suposen un sistema de contractació molt precari i, des del punt de vista del seu Grup, 
és un sistema poc digne. 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per desset vots a favor (PP), deu vots en 
contra (PSOE) i quatre abstencions (MÉS per Mallorca). 

 

DEPARTAMENT DE COOPERACIÓ LOCAL 
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PUNT 51. APROVACIÓ D’UN PLA ESPECIAL PER AJUDAR A SUFRAGAR 
DESPESES CORRENTS DELS AJUNTAMENTS DE MALLORCA DE L’ANY 
2013. 

Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu del Departament de 
Cooperació Local que diu: 

PROPOSTA D'ACORD 
 
L’article 36.2, lletra b), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases 
del règim local, diu que “las Diputaciones podrán otorgar subvenciones y 
ayudas con cargo a sus fondos propios para la realización y el mantenimiento 
de obras y servicios municipales que se instrumentarán a través de planes 
especiales u otros instrumentos específicos.” 
 
L’article 33.2, lletra d), de la Llei abans esmentada, preveu que és una competència 
del Ple de la Diputació “la aprobación de los planes de carácter provincial.” 
 
La disposició addicional vuitena de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, disposa:  
 
“Les subvencions que integren el Programa de cooperació econòmica de l’Estat a les 
inversions de les entitats locals, de la mateixa manera que les subvencions que 
integren plans o instruments similars que tinguin per objecte portar a terme funcions 
d’assistència i cooperació municipal, es regeixen per la seva normativa específica, i 
són d’aplicació supletòria les disposicions d’aquesta Llei.” 
 
Atesa la necessitat de col·laborar amb els ajuntaments de Mallorca a sufragar les 
despeses corrents derivades de la conservació i el manteniment d’obres i serveis de 
competència municipal. 
 
Per tot això, previ informe preceptiu de la Comissió Informativa General i de 
Comptes, el Conseller Executiu de Cooperació Local fa al Ple del Consell de Mallorca 
la següent proposta d' 
 
ACORD 

 

1.- Aprovar la creació d’un Pla Especial per a 2013 per ajudar a sufragar les despeses 
corrents de tots els ajuntaments de Mallorca de població inferior a 55.000 habitants i 
de l’Entitat Local Menor de Palmanyola. 

2.- Aprovar el règim de concertació del Pla Especial per a 2013 que s’adjunta a aquest 
acord com Annex I i disposar per a aquest règim la normativa específica aplicable pel 
que fa referència a l’atorgament i execució de les ajudes que es derivin d’aquest Pla 
Especial.  

3.- Aprovar la proposta de distribució de les ajudes següent d’acord amb l’aplicació 
de les ratios establertes a l’article 4 de les normes del règim de concertació: 
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AJUNTAMENT CIF IMPORT 

(euros) 
ALARÓ P-0700100-A 73.470 
ALCÚDIA P-0700300-G 80.022 
ALGAIDA P-0700400-E 73.470 
ANDRATX P-0700500-B 80.022 
ARIANY P-0706600-D 69.467,16 
ARTÀ P-0700600-J 75.527 

BANYALBUFAR P-0700700-H 69.467,16 
BINISSALEM P-0700800-F 75.527 

BÚGER P-0700900-D 73.470 
BUNYOLA P-0701000-B 73.470 
CALVIÀ P-0701100-J 83.919 

CAMPANET P-0701200-H 73.470 
CAMPOS P-0701300-F 75.527 

CAPDEPERA P-0701400-D 80.022 
CONSELL P-0701600-I 73.470 
COSTITX P-0701700-G 73.470 
DEIÀ P-0701800-E 69.467,16 

ESCORCA P-0701900-C 69.467,16 
ESPORLES P-0702000-A 73.470 

ESTELLENCS P-0702100-I 69.467,16 
FELANITX P-0702200-G 80.022 
FORNALUTX P-0702500-J 69.467,16 

INCA P-0702700-F 83.919 
LLORET DE 
VISTALEGRE 

P-0702800-D 73.470 

LLOSETA P-0702900-B 73.470 
LLUBÍ P-0703000-J 73.470 

LLUCMAJOR P-0703100-H 83.919 
MANACOR P-0703300-D 83.919 

MANCOR DE LA VALL P-0703400-B 73.470 
MARIA DE LA SALUT P-0703500-I 73.470 

MARRATXÍ P-0703600-G 83.919 
MONTUÏRI P-0703800-C 73.470 
MURO P-0703900-A 75.527 
PETRA P-0704100-G 73.470 

PALMANYOLA P- 0700002-I 73.470 
POLLENÇA P-0704200-E 80.022 
PORRERES P-0704300-C 73.470 

PUIGPUNYENT P-0704500-H 73.470 
SA POBLA P-0704400-A 80.022 
SANT JOAN P-0704900-J 73.470 

SANT LLORENÇ P-0705100-F 75.527 
SANTA EUGÈNIA P-0705300-B 73.470 
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SANTA MARGALIDA P-0705500-G 80.022 
SANTA MARIA DEL 

CAMÍ 
P-0705600-E 75.527 

SANTANYÍ P-0705700-C 80.022 
SELVA P-0705800-A 73.470 

SENCELLES P-0704700-D 73.470 
SES SALINES P-0705900-I 73.470 

SINEU P-0706000-G 73.470 
SÓLLER P-0706100-E 80.022 

SON SERVERA P-0706200-C 80.022 
VALLDEMOSSA P-0706300-A 73.470 
VILAFRANCA DE 

BONANY 
P-0706500-F 73.470 

 

4.- Autoritzar una despesa per import de quatre milions d’euros (4.000.000 €) i 
disposar una despesa per import de tres milions nou-cents noranta nou mil nou-cents 
noranta nou euros amb noranta sis centims  (3.999.999,96 €) amb càrrec a la partida 
pressupostària 65.16930.46200 (referència: 220130003377), d’acord amb l’aplicació 
establerta al punt anterior. 

5.- Amb càrrec a aquesta ajuda es poden presentar, independentment del seu 
abonament, factures de 2013 (de dia 1 de gener a dia 20 d’agost) de despesa corrent 
(capítol II) per activitats o serveis realitzats en aquestes dates consistents en estudis i 
treballs tècnics; conferències, publicacions, exposicions, concerts, i qualsevol altra 
activitat de caire cultural; conservació i manteniment d’immobles, obres i serveis; 
subministraments com gas, electricitat, telefonia i altres béns fungibles adquirits per 
l’ajuntament; reparacions ordinàries; i en general tota classe de despeses de 
funcionament que no suposin inversió ni despeses de protocol. També es poden 
presentar les nòmines del personal laboral temporal. No del personal fix del propi 
ajuntament, ja sigui funcionari o laboral. 
 
6.- Aplicar aquestes ajudes en una quantia màxima de quatre milions d’euros 
(4.000.000,00) amb càrrec a la partida pressupostària 65.16930.46200 del pressupost 
de despeses de 2013 (referència: 220130003377). 
 
7.- Aprovar els models normalitzats següents: 
 
-Acord municipal d’acceptació de les ajudes (Annex II) 
-Declaració responsable de no incórrer en prohibicions per ser beneficiari de 
subvencions (Annex III). 
-Declaració responsable de trobar-se al corrent en el compliment d’obligacions 
tributàries amb l’Estat i el Consell de Mallorca i amb la Seguretat Social (Annex IV). 
-Certificat de la relació de factures (Annex V). 
 
8.- Per a l’efectivitat de les ajudes és necessari que els ajuntaments beneficiaris, 
fins el dia 10 de juliol de 2013, manifestin expressament l’acceptació de l’ajuda 
mitjançant el model normalitzat  i sol·licitin, si s’escau, la bestreta (Annex II). 
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Una vegada acceptades expressament les ajudes i sol·licitada la bestreta d’acord 
amb el que s’ha establert a l’apartat anterior, es podran realitzar, si s’escau, 
pagaments anticipats de la forma següent: 
 
a) Un primer pagament del 50 % de l’import concedit després d’haver acreditat els 
ajuntaments l’acceptació de l’ajuda i presentat una declaració responsable (Annex III) 
de no incórrer en prohibicions per ser beneficiari de subvencions i declaració 
responsable (Annex IV) de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions 
tributàries amb l’Estat i el Consell de Mallorca, i en el compliment de les obligacions 
amb la Seguretat Social.  
 
b) Una vegada justificada la totalitat de l’ajuda, s’efectuarà el pagament del 50 % 
restant. En el cas que hagués caducat (validesa de sis mesos) s’haurà de presentar 
novament declaració responsable de trobar-se al corrent en el compliment de les 
obligacions tributàries amb l’Estat i el Consell de Mallorca, i en el compliment de les 
obligacions amb la Seguretat Social.  
 
9.- Els justificants del punt 5 anterior s’han de presentar al Consell de Mallorca fins a 
dia 30 d’agost de 2013 per un import igual o superior al de l’ajuda concedida al punt 
3.  
 
Un certificat (que figura com Annex V d’aquest acord) que contengui una relació 
ordenada i detallada compresiva de tots i cadascun dels justificants que es presentin 
signat pel Secretari amb el vist-i-plau del Batle ha d’encapçalar el muntant de factures 
i/o nòmines, el qual ha de respectar el mateix ordre que la relació del certificat. 
Aquestes seran còpies acarades pel secretari de la corporació. 
 
El beneficiari haurà de presentar una declaració en la qual s’indiqui si es recupera o es 
compensa l’IVA de les factures presentades (Annex V). 
 
També el beneficiari haurà de presentar una declaració que indiqui que el cost 
d’adquisició justificat amb les factures presentades no supera el valor de mercat 
(Annex V). 
 
Pel que fa a les despeses del personal laboral temporal, s’ha de presentar un certificat 
del Secretari de l’Ajuntament acreditatiu que la contractació té caràcter laboral i 
temporal, i els justificants que s’han de presentar són: nòmines, TC1 i TC2 i  
declaracions d’IRPF. 
 
10.- Comunicar individualment el contingut d’aquest acord juntament amb la proposta 
d’ajuda que li correspongui a cada ajuntament, amb indicació de la necessitat que fins 
el dia 10 de juliol de 2013 procedeixi a acceptar expressament l’ajuda que li 
correspongui mitjançant el model normalitzat (annex II). 
 
11.- Publicar al BOIB l’anunci d’aprovació del Pla Especial. 
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El Sr. FONT (MÉS per Mallorca) comença la seva intervenció fent notar que està content pel fet que 
avui es dugui a aprovació una convocatòria de 4M€ per despesa corrent adreçada als ajuntaments petits 
de Mallorca. 

Ara bé, una cosa és estar content i una altra és que considera que hi ha fer algunes observacions al 
respecte. 

La primera és que pensa que presentar davant l’opinió pública aquesta convocatòria, com s’ha fet des 
del gabinet de premsa del Consell de Mallorca dient que per segona vegada consecutiva es va una 
convocatòria per 4M€, és fer molta demagògia perquè és cert abans hi havia unes altres circumstàncies 
econòmiques però també és ver que el darrer any de govern del Pacte de Progrés es destinaren als 
ajuntaments, entre Pla d’Obres i Serveis i convocatòria per despesa corrent, prop de 15M€. 

Avui s’hi destinen 4M€ i, tot i entendre que s’hi ha hagut de fer un esforç, no es pot deixar de pensar 
que les grans gestions que ha fet el Consell de Mallorca amb Madrid perquè Madrid aporti el que toca 
per al Pla d’Obres i Serveis no han donat fruit i que les grans gestions de l’equip de govern d’aquesta 
casa amb el Govern de les Illes Balears perquè aporti el que toca per al Pla d’Obres i Serveis no han 
donat fruit i per això no es pot treure un Pla d’Obres i Serveis. 

Així doncs, tot i que hi està content, per altra banda té un punt de tristor quan pensa amb els 
ajuntaments petits que necessiten fer imprescindiblement petites inversions, que necessiten aquests 
recursos i aquestes obres que els oferia el Pla d’Obres i Serveis per així dinamitzar la pròpia economia 
municipal ja que, normalment, aquests recursos romanen al poble o a prop del poble i dinamitzen 
diversos sectors de la petita empresa de Mallorca. 

Per tant, assegura que no poden tirar coets com veu que s’està fent des del govern o, almanco, des del 
departament de Comunicació. 

Tot seguit li dóna l’enhorabona al conseller executiu de Cooperació Local per tirar endavant aquesta 
convocatòria encara que hagi estat una mica tard atès que li hagués agradat que la convocatòria hagués 
pogut sortir en el mes de febrer, març o abril. 

Espera que el Sr. Coll accepti les crítiques que està fent ja que són crítiques positives, constructives i 
que poden servir per tenir-les en compte i així la consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública l’any 
que ve, abans de fer el pressupost, també inclogui aquests dos paquets que ha comentat que són 
l’aportació de Madrid al Pla d’Obres i Serveis i l’aportació del Govern de les Illes Balears al Pla 
d’Obres i Serveis i així puguin comptar amb un pressupost més dignes per als ajuntaments de Mallorca. 

El Sr. FERRÀ (PSOE) manifesta que gairebé el que volia dir és bàsicament el que ha dit el Sr. Font 
com no pot ser d’altra manera d’acord amb la seva trajectòria municipalista. 

Confirma que està molt bé i està satisfet que hi hagi doblers per als ajuntaments. Enguany hi ha 4M€, 
l’any passant n’hi va haver 4 també però recorda que la darrera legislatura, quan el PP encara era 
l’oposició, segons els seus comptes –no sap si està equivocat o les dades del Sr. Font estan 
equivocades– s’hi destinaren gairebé 23M€, 14M€ del Pla d’Obres i Serveis i 9M€ per a despesa 
corrent. 

Així doncs, aquesta legislatura encara està molt lluny d’assolir les xifres de la legislatura passada 
perquè, entre d’altres coses, d’ençà que governa el Partit Popular no hi ha hagut cap Pla d’Obres i 
Serveis i tan sols hi ha hagut doblers per satisfer els compromisos ja adquirits dels pluriennals del Pla 
d’Obres i Serveis. 

El problema és important perquè amb una greu situació econòmica al municipis, sobretot als petits, els 
costa molt fer obres d’infraestructures, manteniment i renovació o no les poden fer perquè no compten 
amb el finançament adequat. 

Per altra banda, a totes les empreses petites de construcció que hi ha als municipis, amb aquesta greu 
crisi econòmica que ningú no construeix cases ni fan obres ni els ajuntaments tampoc, el Pla d’Obres i 
Serveis els seria una bona eina per ajudar a mantenir llocs de feina. 

Per això, es mostra partidari de recupera la figura del Pla d’Obres i Serveis i, de fet, creu que encara hi 
són a temps ja que l’entrebanc més important per al Consell de Mallorca és que el Govern de les Illes 
Balears no paga i, tot i creure que la Sra. Roig fa totes les gestions possibles al respecte, la qüestió és 
que no li fan cas. 
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Si miren els diaris comprovaren que darrerament al Govern de les Illes Balears hi ha doblers pel que 
volen. Aquesta setmana, el president autonòmic, Sr. Bauzá, que no li paga al Consell de Mallorca el 
que li deu, ha gastat 2.500€ per anar a veure un partit de tennis a París. Igualment han vist que s’ha fet 
una sobretaxació d’un hotel –el Rocamar– de 100.000€. 

Això li fa pensar que no hi ha ni rigor ni seriositat i suggereix que li demanin al Sr. Ramis com ho fan a 
l’hora de contractar detectius a veure si poden trobar qualque cosa que doni peu a pressionar el Govern 
de les Illes Balears per fer-lo pagar. 

Insisteix en recalcar que, segons el parer del seu Grup, és molt important recuperar la figura del Pla 
d’Obres i Serveis i anuncia que, com no pot ser d’altra manera, votaran a favor d’aquesta aportació de 
4M€ als ajuntaments. 

Per acabar, demanar informació sobre la situació del canvi de reglament del Pla d’Obres i Serveis que 
s’havia de tractar en una comissió creada en el si de l’Assemblea de Batles i Batlesses de Mallorca. 
Aquesta és una pregunta que l’han presentada per escrit però, aprofitant l’avinentesa, sol·licita que la 
qüestió sigui aclarida al Ple. 

El Sr. COLL (conseller executiu de Cooperació Local) comenta que certament li hagués agradat poder 
destinar més doblers per als ajuntaments en aquests moments però, atesa la situació econòmica que viu 
el Consell de Mallorca, n’està mínimament satisfet. 

Matisa que no n’està satisfet del tot, però sí mínimament, ja que s’ha fet un esforç per poder trobar 
aquests 4M€. 

Pel que fa al canvi de reglament del Pla d’Obres i Serveis, explica que en aquests moments s’està 
pendent d’un informe d’Intervenció que imagina que en breu estarà llest i, una vegada que tenguin 
l’opinió d’Intervenció, tornaran a dur el text definitiu del reglament a una propera reunió.  

El Sr. ROTGER (president en funcions) intervé per constatar que l’anunci del Grup Socialista de suport 
a aquesta proposta s’ha d’entendre de manera positiva i destaca que  el conseller executiu de 
Cooperació Local, Sr. Coll, i el seu equip han fet un esforç conjunt amb la consellera executiva 
d’Hisenda i Funció Pública, Sra. Roig, en aquest sentit. 

Certament en moltes ocasions els ajuntaments sol·liciten que els fons no siguin finalistes perquè això 
no lleva que l’aportació que rebi cada ajuntament la pugui dedicar a obres ja que no és obligatori 
destinar-la a despesa corrent i, per tant, cal apel·lar a la responsabilitat de tots en el sentit que aquesta 
aportació no finalista que fa el Consell de Mallorca als ajuntaments també pugui ser utilitzada en 
benefici de la societat. 

El Sr. FONT puntualitza que, encara que abans no ho dit, imagina que de les seves paraules s’han 
pogut deduir que el seu Grup votarà a favor d’aquesta convocatòria i alhora aprofita per demanar-li al 
Sr. Coll com està el tema del pluriennals del Pla d’Obres i Serveis que encara estan pendents i si està 
previst pagar-los aviat i si està previst que continuïn. 

El Sr. FERRÀ recorda que la presidenta del Consell de Mallorca havia promès que amb els doblers que 
s’estalviarien de Ràdio i Televisió de Mallorca es podria inflar el POS o podria haver-hi POS però veu 
que això no ha anat bé i, per tant, vol insistir que és molt important pressionar el Govern de les Illes 
Balears perquè pagui ja que així el Consell de Mallorca no tendria problemes per endeutar-se i encara 
seria a temps per convocar el Pla d’Obres i Serveis per a l’any 2014. 

El Sr. ROTGER fa constar que actualment és públic el tercer programa de pagament a proveïdors que 
s’està tractant des del ministeri a Madrid i el Consell de Mallorca i el departament d’Economia estan 
fent feina per tal que el Govern de les Illes Balears pugui quadrar el cercle, és a dir, que es tracta de no 
augmentar el dèficit però que també pugui complir amb els pagaments que té pendents amb el Consell 
de Mallorca i amb proveïdors. 

El Sr. COLL informa al Sr. Font que els pluriennals estaven prevists al pressupost i d’aquests n’hi ha 
per 2012 i també hi ha devers 11 ajuntaments que en tenen per enguany. 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
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PUNT 52. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT 
EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT DEL DEPARTAMENT DE COOPERACIÓ 
LOCAL (DIRECCIÓ INSULAR D’EMERGÈNCIES) CORRESPONENT A 
LES FACTURES D’ENDESA ENERGIA SA, UNIPERSONAL EMESES DE 
GENER A MARÇ 2013, CORRESPONENTS A SUBMINISTRAMENTS DELS 
ANYS 2012 I 2013. 

Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu del Departament de 
Cooperació Local que diu: 

Ateses les factures presentades, emeses al període gener-març 2013, corresponents al 
subministrament d’energia elèctrica als Parcs de Bombers de Mallorca efectuats als 
anys 2012 i 2013, serveis prestats amb destí al Departament de Cooperació Local  que 
no han seguit el procediment legalment establert. 

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

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

Atesa la disposició addicional 19 del Text Refós de la Llei de contractes del Sector 
Públic que regula la responsabilitat patrimonial de les autoritats i del personal al 
servei de les administracions Públiques derivada de les seves actuacions en matèria de 
contractació administrativa, tant per danys causats a  particulars com a la pròpia 
Administració, que s'exigirà d'acord amb el que disposa el títol X de la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, i en el Reial Decret 429/1993, de 26 de març, pel qual s'aprova el 
Reglament dels procediments de les Administracions Públiques en matèria de 
responsabilitat patrimonial. Atès que el punt 2 diu que  la infracció o aplicació 
indeguda dels preceptes continguts en aquesta Llei per part del personal al  servei de 
les administracions públiques, quan hi hagi almenys negligència greu, constituirà falta 
molt greu, que s’exigirà d'acord amb la normativa específica en la matèria. 

Atès que hi ha crèdit adequat i suficient al pressupost de despeses per a l’any 2013 per 
fer front a la totalitat de les despeses. 

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

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

ACORD 

1. Aprovar el reconeixement extrajudicial d’un crèdit de DENOU MIL CENT 
VUITANTA-TRES EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS (19.183,14€)  a 
càrrec del pressupost de 2013 del Departament de Cooperació Local, d’acord 
amb el que disposa la base 26 de les d’execució del pressupost 2013 i tenint en 
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compte l’exigència de responsabilitats de caràcter patrimonial que ve recollida 
a la disposició addicional 19 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, per el qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic.  

 

PROGRAMA RC NÚM 
PARTIDA 
PRESSUPOSTÀRIA 

IMPORT 

BOMBERS DE 
MALLORCA 220130003184 65.13000.22100 19.183,14 € 

 
2. Autoritzar disposar i reconèixer una obligació de DENOU MIL CENT 

VUITANTA-TRES EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS (19.183,14€) a 
càrrec del pressupost de 2013 del Departament de Cooperació Local, a favor 
d’Endesa Energia S.A. Unipersonal amb CIF A81948077. S’adjunta la reserva 
de crèdit adient per procedir al seu pagament. 

 
3. Que la consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública ordeni el pagament de 

les factures corresponents a la relació adjunta F/2013/8 del programa Bombers 
de Mallorca per un import total de DENOU MIL CENT VUITANTA-TRES 
EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS (19.183,14€) a favor d’ d’Endesa 
Energia S.A. Unipersonal amb CIF A81948077 a càrrec del pressupost 2013 
del Departament de Cooperació Local. 

 
4. Notificar aquest acord al Departament de Cooperació Local.  

 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per devuit vots a favor (PP), cap vot en contra 
i catorze abstencions (PSOE i MÉS per Mallorca). 

 

II) PART DE CONTROL 

 

PUNT 53. DECRETS I RESOLSUCIONS A DONAR-NE COMPTE. 

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

S’ajunta com annex la relació de decrets 
 
b) ESTRUCTURA DEL GOVERN DEL CONSELL MALLORCA 
CREACIÓ DE DIRECCIONS INSULARS I SECRETARIES TÈCNIQUES 

Fets 

La presidenta, mitjançant decret de dia 25 de juny de 2011, va resoldre crear les 
direccions insulars i secretaries tècniques en què havien de quedar estructurats 
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internament els departaments del Consell de Mallorca, que es van configurar de la 
manera següent: 

Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports 

Secretaria Tècnica 

Direcció Insular de Cultura i Patrimoni 

Direcció Insular d'Esports 

Departament de Presidència 

Secretaria Tècnica, les funcions de la qual seran exercides pel secretari 
tècnic o per la secretària tècnica d'Urbanisme i Territori 

Direcció Insular de Presidència 

Direcció Insular de Projectes 

Direcció Insular de Relacions Institucionals 

Departament d'Urbanisme i Territori 

Secretaria Tècnica 

Direcció Insular de Carreteres 

Departament d'Hisenda i Funció Pública 

Secretaria Tècnica, les funcions de la qual seran exercides pel secretari 
tècnic o per la secretària tècnica de Vicepresidència, Cultura i Patrimoni 

Direcció Insular d'Hisenda i Funció Pública 

Departament de Medi Ambient 

Secretaria Tècnica  

Direcció Insular de Medi Ambient 

Direcció Insular de Residus 

Direcció Insular de Caça 

Departament de Benestar Social 

Departament de Cooperació Local 

Secretaria Tècnica, les funcions de la qual seran exercides pel secretari 
tècnic o per la secretària tècnica de Medi Ambient 
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Direcció Insular de Cooperació Local i Suport Municipal 

Direcció Insular d'Emergències 

 

A data d’avui es considera convenient modificar l’estructuració de les secretaries 
tècniques. 

Fonaments 

En l'art. 30 del Reglament orgànic del Consell de Mallorca, aprovat per acord del Ple 
de dia 2 de juliol de 2001 (BOIB núm. 102, de 15 d’agost) i modificat per acord del 
Ple de dia 8 de març de 2004 (BOIB núm. 38, de 16 de març),i dia 28 de juliol de 
2008 (BOIB núm. 113, de 14 d'agost), es determina que cada departament del Consell 
de Mallorca es pot estructurar internament en una direcció Insular o en més direccions 
Insulars, que són òrgans directius als quals correspon la gestió, sota la direcció del 
conseller executiu corresponent, de les diverses àrees funcionalment homogènies que 
conformen el departament respectiu.  

Igualment, hi pot haver en cada departament del Consell de Mallorca una secretaria 
tècnica, que és l’òrgan directiu per gestionar, sota l’autoritat del conseller executiu, els 
serveis comuns del departament corresponent.  

Per això, resolc: 

1. Estructurar internament els departaments que integren el Govern del Consell de 
Mallorca en els termes següents: 

Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports 

Secretaria Tècnica 

Direcció Insular de Cultura i Patrimoni 

Direcció Insular d'Esports 

Departament de Presidència 

Secretaria Tècnica 

Direcció Insular de Presidència 

Direcció Insular de Projectes 

Direcció Insular de Relacions Institucionals 

Departament d'Urbanisme i Territori 

Secretaria Tècnica 

Direcció Insular de Carreteres 
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Departament d'Hisenda i Funció Pública 

Secretaria Tècnica, les funcions de la qual seran exercides pel secretari 
tècnic o per la secretària tècnica de Presidència 

Direcció Insular d'Hisenda i Funció Pública 

Departament de Medi Ambient 

Secretaria Tècnica 

Direcció Insular de Medi Ambient 

Direcció Insular de Residus 

Direcció Insular de Caça 

Departament de Benestar Social 

Departament de Cooperació Local 

Secretaria Tècnica, les funcions de la qual seran exercides pel secretari 
tècnic o per la secretària tècnica d’Urbanisme i Territori 

Direcció Insular de Cooperació Local i Suport Municipal 

Direcció Insular d'Emergències 

2. Publicar el contingut d’aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, 
que comença a vigir el mateix dia en què s’hi publica. 

3. Derogar el decret de 25 de juny de 2011 de creació de direccions insulars i 
secretaries tècniques.  

4.Donar-ne compte al Ple en la primera sessió que tengui lloc. 
 
 
La Sra. CAMPOMAR (MÉS per Mallorca) sol·licita que es confirmi si del nou càrrec de secretari 
tècnic, que l’equip de govern diu que surt a cost zero perquè es compensa amb l’eliminació d’una 
dedicació exclusiva, realment aquest cost zero és una aproximació o és una diferència de més o menys 
3.000 o 4.000 euros com s’ha discutit en l’apartat anterior. 

En definitiva diu que demana claredat amb aquest assumpte i saber realment quin és el sou brut de la 
dedicació exclusiva que s’elimina i el sou brut del nou càrrec de govern que es nomena. 

El Sr. ROTGER (president en funcions) explica que s’ha produït el nomenament d’un nou secretari 
tècnic de Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports per necessitats imperioses per millorar-ne la 
gestió i que s’elimina la dedicació exclusiva d’una consellera. 

Tot seguit comenta que en aquests moments no pot entrar en els detalls econòmics del tema però sí 
assegurar que aquesta nova ocupació comporta la baixa d’una dedicació exclusiva. 

La Sra. CAMPOMAR matisa que en realitat ha demanat quina és la diferència de costos atès que el 
conseller de Presidència, Sr. Juan, li ha donar a entendre que el nou càrrec no costaria res però vol 
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saber segur si la diferència de costos seria de potser 2.000 o 3.000 euros i això és el que vol aclarir 
però, si no es possible fer-ho ara, agrairia que li puguin aclarir aquest extrem en una propera ocasió. 

El Sr. ROTGER li confirma que se li’n donarà resposta oportunament. 

Es donen per assabentats. 

 

c) DECRET PEL QUAL ES DISPOSA EL CESSAMENT DEL SECRETARI 
TÈCNIC DE LA VICEPRESIDÈNCIA DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 

Fonaments 

En l’art 13. 2 de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars, s’estableix que 
els departaments poden estructurar-se internament en direccions insulars i tenir una 
secretaria tècnica, si així s’estableix en els reglaments d’organització del Consell 
Insular. D’aquests òrgans depèn la resta d’òrgans i unitats del departament. A més, la 
presidenta del consell pot designar lliurement les persones que han d’ocupar els 
càrrecs de directors insulars i secretaris tècnics d’acord amb criteris de competència i 
experiència professionals. 
En l’article 30 del Reglament orgànic del Consell de Mallorca (ROCM), aprovat pel 
Ple dia 2 de juliol de 2002 (BOIB núm. 102, de 25 d’agost), i modificat dia 8 de març 
de 2004 (BOIB núm. 38, de 16 de març), i dia 28 de juliol de 2008 (BOIB núm. 113, 
de 14 d’agost), es disposa que correspon a la Presidència nomenar i separar els 
directors insulars i els secretaris tècnics. 

En l’art. 31.2 c) del ROCM s’estableix que correspon als consellers executius i a les 
conselleres executives proposar el nomenament i el cessament dels alts càrrecs que 
depenen del seu departament. 

El vicepresident ha fet la proposta corresponent. 

Per tant, resolc: 

1. Disposar el cessament com a secretari tècnic de la Vicepresidència de Cultura, 
Patrimoni i Esports del senyor Miquel Barceló Llompart, agraint-li els serveis 
prestats. 

2. Notificar aquesta resolució a les persones interessades i publicar-ne el contingut en 
el Butlletí Oficial de les Illes Balears, que comença a vigir en la data de publicació.  

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

 

d) DECRET PEL QUAL ES NOMENEN ALTS CÀRRECS 

Fets 

Aquesta Presidència, mitjançant decret dictat dia 25 de juny de 2011, va resoldre crear 
els departaments en què va quedar estructurat el Consell de Mallorca i en va 
determinar les atribucions bàsiques. 
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Així mateix, mitjançant decret de dia 2 de maig de 2013 va establir l'estructura interna 
dels departaments que integren el govern del Consell de Mallorca. 

Fonaments 

En l'art 13. 2 de la Llei 8/2000, de 27 d'octubre, de consells insulars, s’estableix que 
els departaments poden estructurar-se internament en direccions insulars i tenir una 
secretaria tècnica, si així s’estableix en els reglaments d’organització del Consell 
Insular. D’aquests òrgans depèn la resta d’òrgans i unitats del departament. A més, la 
presidenta del Consell pot designar lliurement les persones que han d’ocupar els 
càrrecs de directors insulars i secretaris tècnics d’acord amb criteris de competència i 
experiència professionals. 

En l'article 30 del Reglament orgànic del Consell de Mallorca (ROCM), aprovat pel 
Ple dia 2 de juliol de 2002 (BOIB núm. 102, de 25 d'agost) i modificat dia 8 de març 
de 2004 (BOIB núm. 38, de 16 de març) i dia 28 de juliol de 2008 (BOIB núm. 113, 
de 14 d'agost), es disposa que correspon a la Presidència nomenar i separar els 
directors insulars i els secretaris tècnics. 

En l'art. 31.2 c) del ROCM s’estableix que correspon als consellers executius i a les 
conselleres executives proposar el nomenament i el cessament dels alts càrrecs que 
depenen del seu departament. 

El vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports i el conseller executiu de Presidència 
han fet la proposta corresponent. 

Per tant, resolc: 

1. Nomenar les persones següents per als càrrecs que s'especifiquen a continuació: 

VICEPRESIDÈNCIA DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 

- Senyor José Manuel Carrillo Martínez, secretari tècnic de Vicepresidència de 
Cultura, Patrimoni i Esports. 

DEPARTAMENT DE PRESIDÈNCIA 

- Senyor Miquel Barceló Llompart, secretari tècnic de Presidència, que també 
exerceix les funcions de la Secretaria Tècnica d'Hisenda i Funció Pública 

2. Notificar aquesta resolució a les persones interessades i publicar-ne el contingut en 
el Butlletí Oficial de les Illes Balears, que comença a vigir en la data de publicació.  

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

 

Es donen per assabentats. 

 

e) NOMENAMENTS ALTS CÀRRECS 



 217

Fets 

La presidenta de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials ha fet una proposta de 
nomenament del vicepresident d'aquest organisme autònom. 

Fonaments de dret 

En l’article 8 dels Estatuts de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (BOIB 28, de 21 de 
febrer de 2012) s’estableix que la Presidència del Consell Insular de Mallorca ha de 
nomenar la persona que ha d’ocupar la Vicepresidència de l’Institut Mallorquí d’Afers 
Socials, a proposta de la Presidència de l'Institut. 

Per tant, resolc: 

1. Nomenar el Sr. Jaume Crespí Deyà vicepresident de l'Institut Mallorquí d'Afers 
Socials. 

2. Notificar aquesta resolució a les persones interessades i publicar-ne el contingut en 
el Butlletí Oficial de les Illes Balears, que comença a vigir el mateix dia en què s’hi 
publica. 

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

 

Es donen per assabentats. 

 

PUNT 54. DECRETS A RATIFICAR 

a) DESIGNACIÓ D’UN VOCAL A LA COMISSIÓ EXECUTIVA DE MALLORCA 
DE L’AGÈNCIA DE TURISME DE LES ILLES BALEARS (ATB) 

Fets 

Per Decret de la Presidència de dia 26 d’abril de 2013 es van designar els vocals que 
han de formar part de la Comissió Executiva de Mallorca de l’Agència de Turisme de 
les Illes Balears, elegits entre les associacions hoteleres, empresarials i tècniques i les 
fundacions. 

La Federació Empresarial Hotelera de Mallorca ha comunicat que, arran de la 
Convenció de Membres Associats, s’han produït canvis en la Junta Directiva, per la 
qual cosa proposen la designació d’un nou representant. 

Atès que la Comissió Executiva de Mallorca de l’Agència de Turisme de les Illes 
Balears (ATB) ha comunicat que està prevista la celebració d’una reunió. 

Fonaments 

L’article 16 dels Estatuts de l’Agència de Turisme de les Illes Balears, aprovats pel 
Decret 26/2012 de 30 de març (BOIB núm. 47, de 31 de març de 2012), pel qual es 
reorganitza, reestructura i regula l’Agència de Turisme de les Illes Balears (ATB) 
estableix, entre d’altres, la composició de la Comissió Executiva de Mallorca. 
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L’article 16.2 c) disposa que fins un màxim de 5 vocals seran designats pel Consell 
Insular de Mallorca, entre les associacions hoteleres, empresarials i tècniques i les 
fundacions. 

L’article 48 del Reglament Orgànic del Consell Insular de Mallorca estableix que el 
nomenament dels representants del Consell correspon al Ple del Consell Insular de 
Mallorca, però en casos d’urgència els podrà fer la Presidència del Consell i hauran de 
ser ratificats pel Ple en la primera sessió que tengui lloc. 

Per tant, resolc: 

1. Designar les persones que es diran vocals, titular i suplent, de la Comissió 
Executiva de Mallorca de l’Agència de Turisme de les Illes Balears (ATB): 

Titular: Sr. Aurelio Vázquez Villa, president de la Federació Empresarial 
Hotelera de Mallorca 

Suplent: Sra. Inmaculada Benito Hernández, gerent de la Federació 
Empresarial Hotelera de Mallorca 

2. Comunicar-ho a les persones interessades i a l’Agència de Turisme de les Illes 
Balears (ATB). 

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

 

Sotmesa la ratificació a votació, s’aprova per setze vots a favor (PP), cap vot en contra 
i catorze abstencions (PSOE i MÉS per Mallorca). 

 

III) DESPATX EXTRAORDINARI 
 
El Sr. ROTGER (president en funcions) anuncia que entre els distints grups s’havia 
acordat tractar els assumptes de despatx extraordinari en aquest moment atès que 
alguns consellers s’han d’absentar per motius de feina. 

A continuació li sol·licita al secretari general del Consell de Mallorca que doni 
compte dels assumptes que s’hagin de tractar per despatx extraordinari. 

El Sr. MAS (secretari general) explica que hi ha tres propostes per tractar per despatx 
extraordinari.  

La primera és la proposta de nomenament de vocals a la Comissió Insular 
d’Ordenació del Territori i Urbanisme; la segona és una moció per tal que la Relació 
de Llocs de Feina del Consell de Mallorca estableixi el coneixement de la llengua 
catalana com a requisit; i la tercera és una moció sobre el Teatre Principal. 

PRIMER PUNT DE DESPATX EXTRAORDINARI. PROPOSTA DE 
NOMENAMENT DE VOCALS DE LA COMISSIÓ INSULAR D’ORDENACIÓ 
DEL TERRITORI I URBANISME  
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Es dóna compte de la següent proposta de Presidència: 

L’article 36.1.b del Reglament Orgànic del Consell Insular de Mallorca, estableix que 
la Comissió Insular d’Ordenació del Territori, Urbanisme està integrada, entre 
d’altres, per dos membres de la corporació, titulars i suplents, nomenats pel Ple, a 
proposta de la Presidència del Consell. 

El Ple del Consell, en sessió de dia 11 de juliol de 2011, va acordar el nomenament de 
les persones vocals, titulars i suplents. 

Es considera convenient substituir una de les persones vocals suplents. 

Per això, propòs que el Ple adopti l’acord següent 

1. Disposar el cessament del Sr. Joan Rotger Seguí com a vocal suplent de la 
Comissió Insular d’Ordenació i Urbanisme, i agrair-li els serveis prestats. 

2.Nomenar la senyora Maria Magdalena García Gual com a vocal suplent del Sr. 
Antonio Llamas Màrquez a la Comissió Insular d’Ordenació del Territori i 
Urbanisme. 

 

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

El Sr. ROTGER (president en funcions) explica que aquesta proposta consisteix en la 
substitució d’ell mateix com a suplent a la Comissió Insular d’Ordenació del Territori 
i Urbanisme per la consellera Sra. Maria Magdalena Garcia. 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per setze vots a favor (PP), cap vot en contra i 
catorze abstencions (PSOE i MÉS per Mallorca). 

 

SEGON PUNT DE DESPATX EXTRAORDINARI. MOCIÓ DEL GRUP 
POLÍTIC MÉS PER MALLORCA PER A QUE LA RELACIÓ DE LLOCS DE 
TREBALL DEL CONSELL DE MALLORCA ESTABLEIXI EL 
CONEIXEMENT DE LA LLENGUA CATALANA COM A REQUISIT. 

Es dóna compte de la següent moció: 

La modificació aprovada pel Parlament el passat 17 de juliol de 2012 de la Llei 
3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes 
Balears, elimina en termes generals el requisit del català per accedir a la funció 
pública, excepte en aquells llocs de feina d'atenció al públic. 

 
Tenint en compte que a un moment o un altre, tots els treballadors del Consell Insular 
de Mallorca poden haver d’adreçar-se a un ciutadà i que és obligació reconeguda pel 
nostre Estatut d'Autonomia garantir els drets de la ciutadania a ser atesos en qualsevol 
de les dues llengües cooficials a les illes, en concret quan en l'article 4 fa referència a 
l'obligació de les institucions de crear les condicions que permetin arribar a la igualtat 
plena d'ambdues llengües, així com s'hi entén la voluntat del legislador quan obliga 
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l'Administració autonòmica, per mitjà de l'article 14.3, que la ciutadania de les Illes 
Balears tenen dret a adreçar-se a l'Administració de la CAIB en qualsevol de les dues 
llengües cooficials. 

 
Considerant, a més, que si una de les dues llengües és requisit i l’altre és un mèrit, és 
impossible considerar que totes dues es troben en un plànol d’igualtat.  

 
El grup de Consellers de MÉS per Mallorca al Consell de Mallorca proposa al Ple 
l’adopció del següent: 

 
Acord 
 
Primer. El Consell Insular de Mallorca acorda que la Relació de Llocs de Feina 
determinarà motivadament a totes les places l’exigència de coneixement del català. 
 
Segon. El Consell Insular de Mallorca acorda que no es convocarà cap plaça ni lloc de 
feina, fix o interí o de duració determinada, en què d’acord amb la legalitat no s’hagi 
establert com a requisit el coneixement dels dos idiomes oficials. 
 
Tercer. El Consell Insular de Mallorca acorda garantir que els ciutadans que s’adrecin 
a l’administració pública podran ser atesos indistintament en les dues llengües 
oficials. 

 

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

El Sr. FONT (MÉS per Mallorca) comença la intervenció recordant que dia 17 de juliol de 2012 el 
Parlament de les Illes Balears va modificar la Llei 3/2007 i eliminava, en termes generals, el requisit 
del català per accedir a la funció pública excepte pels casos de llocs de feina que fossin d’atenció al 
públic. 

La modificació d’aquesta llei va generar una polèmica que, des de MÉS per Mallorca, entenen que era 
totalment innecessària perquè és evident que tots els treballadors funcionaris o treballadors públics 
d’aquesta illa sempre, en un moment o un altre, tendran o hauran de tenir relació amb el públic i, per 
tant, entenen que és imprescindible que tenguin uns certs coneixements de la llengua catalana per poder 
garantir el dret de qualsevol ciutadà d’aquestes illes a ser atès en la seva pròpia llengua, el català que, a 
més a més, és llengua oficial. 

Aquest decret minva, en contra del que disposa l’Estatut d’Autonomia i en contra del que disposa la 
Constitució, el dret de tots els mallorquins i mallorquines de ser atesos en català. 

A poc a poc, els ajuntaments de Mallorca han anat prenent acords referents a aquesta modificació i 
molts d’ells han pres l’acord que tots els seus llocs de feina i que tots els treballadors públics de 
l’ajuntament són llocs d’atenció al públic i, com a tal, mantenen el requisit de coneixements de català. 

Són molts els ajuntaments que ho han fet i molts de colors polítics: Ses Salines, Son Servera, Lloseta, 
Santa Margalida, Llubí, Alcúdia, Andratx, Santa Maria del Camí, Campanet, Esporles, Capdepera, 
Manacor, Costitx, Porreres, Sencelles, Algaida, Valldemossa i suposa que qualcun més. 

La situació és que ara es troben que el mateix Parlament de les Illes Balears aprova un acord que insta 
el Govern de les Illes Balears a respectar les decisions de tots aquests ajuntaments i considera que per 
aquest fet, que suposa un canvi de postura del Parlament (ja que el mateix Parlament que ha aprovat la 
modificació de la llei, ara insta el Govern de les Illes Balears que no fa faltar complir-la), el seu Grup 
presenta avui aquesta proposta. 
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A més a més, saben que en aquests moments s’està negociant amb els sindicats quins llocs de feina del 
Consell de Mallorca s’han de considerar d’atenció al públic o no i, per aquestes dues circumstàncies, 
MÉS per Mallorca té la convicció que tots els presents tenen clar que ha de ser així i que volen garantir 
els drets dels ciutadans d’aquestes illes a ser atesos en qualsevol de les dues llengües oficials: el català i 
el castellà. 

Si consideren que hi ha llocs de feina que no són d’atenció al públic (el seu Grup considera que no n’hi 
ha cap), és evident que quan una persona necessiti ser atès per un funcionari, doncs no podrà gaudir 
d’aquest dret de ser atès en català. 

Per això, avui duen aquesta proposta, vist aquest canvi d’opinió del Parlament, i allà on demanen que el 
Consell de Mallorca acordi que la seva Relació de Llocs de Feina determinarà, de manera motivada, a 
totes les places l’exigència de coneixements de català; que el Consell de Mallorca acordi que no es 
convocarà cap plaça ni lloc de feina, ja sigui fix, interí o de duració determinada en què, d’acord amb 
legalitat, no s’hagi establert com a requisit el coneixement dels dos idiomes oficials i, finalment, que el 
Consell de Mallorca acordi garantir que els ciutadans que accedeixin a l’Administració Pública puguin 
ser atesos, indistintament, en les dues llengües cooficials. 

La Sra. GARRIDO (PSOE) manifesta, en primer lloc, el sentit positiu del vot del seu Grup a aquesta 
moció i explica que li donaran suport ja que entenen que el Consell de Mallorca hauria de complir els 
acords que proposa MÉS per Mallorca i, de fet el Grup Socialista, fa una sèrie de mesos, ja va dur a Ple 
una proposta molt semblant i en aquest mateix sentit. 

La modificació de la Llei de funció pública que fa desaparèixer el requisit del català a l’hora d’accedir 
a l’Administració Pública té, ara mateix, interposat un recurs d’inconstitucionalitat admès pel Tribunal 
Constitucional i, per tant, creu que és una fita a tenir en compte perquè probablement la resolució 
d’aquest recurs acabi dient que aquesta modificació de la llei sigui insconstitucional i l’aplicació seria 
més complicada mentre que no és complicat el fet que, tot aplicant la llei, tots els llocs de feina del 
Consell de Mallorca i de tots els organismes que en depenen (IMAS, Institut de l’Esport Hípic, 
Fundació Teatre Principal, etc.) considerin el català com un requisit. 

Això resulta tan senzill com aplicar el punt f) de la disposició addicional dotzena que descriu quines 
són les excepcions i, així doncs, basta amb justificar-ho i això és fàcil de fer i el Grup Socialista 
s’ofereix per ajudar amb el que calgui per fer aquesta justificació del requisit de català a tots els llocs 
de feina. 

Recalca que no és complicat fer-ho i que no és necessari botar-se la llei de cap manera ja que es pot tot 
complint la llei i establir el català com a requisit. 

Assegura que aquest seria un acord prou raonable en aquests moments sobretot tenint en compte el 
recurs d’inconstitucionalitat i el mal que se li fa al català amb aquesta aplicació. Amb una aplicació, en 
sentit estricte, del que la llei diu que no serà un requisit, sí que pot ser un requisit i, per això, convida el 
Partit Popular a donar suport a aquesta iniciativa. 

La Sra. ROIG (consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública) li observa al Sr. Font que el Parlament 
no ha instat el Govern de les Illes Balears a no complir a la llei sinó que el Parlament va aprovar, per 
unanimitat, una esmena de MÉS per Mallorca a una moció presentada pel Grup Socialista i aquesta 
esmena deia que el Parlament de les Illes Balears instava el Govern de les Illes Balears a respectar 
l’acord de l’Ajuntament d’Alcúdia així com de la resta d’ajuntaments de les Illes Balears que modifiqui 
la seva relació de llocs de treball i estableixin el requisit de coneixements de la llengua catalana a tota 
la seva plantilla. 

I, com bé ha dit la Sra. Garrido, la Llei de funció pública té un apartat allà on s’especifica que s’ha de 
justificar les raons per les quals s’exigeix el requisit de coneixements de català. 

El diu que el Parlament és que mentre un ajuntament ho justifiqui i motivi que determinades places o 
relacions de llocs de feina han de tenir el requisit de coneixements de català, doncs que es respecti 
aquest acord, és a dir, que no es tracta de deixar de banda la Llei de funció pública sinó que cada 
ajuntament justifiqui, cas per cas, els motius pels quals considera que cada plaça ha tenir el requisit de 
coneixements de català. 
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Per altra banda, informa que inicialment es va lliurar un esborrany de proposta de la Relació de Llocs 
de Feina del Consell de Mallorca a la mesa negociadora i en aquest esborrany, de les 1.117 places 
actuals, n’hi havia 89 que tenien els coneixements de català com a requisit. 

La mesa negociadora s’ha reunit ja dues vegades amb els representats sindicals i l’esmentat esborrany 
hi està sotmès a negociacions i obert a propostes. De fet, hi ha un sindicat, representat pel Sr. Canals, 
que està fent una feinada amb l’RLLT per esbrinar si realment cada lloc de feina té o no funcions 
d’atenció al públic. 

A més a més, els sindicats varen indicar que els marges amb què comptaven eren molt curts i, per tant, 
sol·licitaren un poc més de temps i creu que prevista la propera reunió per al dia 20 per parlar d’aquest 
tema. 

La postura de l’equip de govern al respecte és que hi ha una Llei de funció pública i l’han d’aplicar. 
Aquesta llei dóna uns marges en un determinat apartat que diu que l’administració ha de justificar 
quines places han de tenir el requisit de coneixements de català i a quines places el català ha de ser 
considerat com a mèrit. 

A continuació li diu a la Sra. Garrido que és cert que se n’ha presentat un recurs d’inconstitucionalitat 
davant el Tribunal Constitucional però el fet de la presentació del recurs no suspèn l’aplicació de la llei 
i, per tant, creu que la seva obligació és complir la llei mentre aquesta estigui en vigor. 

Per això, anuncia que el Grup Popular no pot donar suport a la qüestió inicial que el 100% de les places 
del Consell de Mallorca tenguin el català com a requisit. 

En el debat s’han comentat alguns ajuntaments que ha establert el requisit de català per a totes les 
places i en aquest sentit comenta que cada municipi té la seva situació i sap com ha d’actuar amb el seu 
personal dins el seu municipi. 

Ara bé, el Consell de Mallorca ja és una institució molt gran (més 1.100 places just al Consell de 
Mallorca) i, per tant, analitzaran quines d’aquestes places han tenir el català com a requisit i a quines 
l’han d’avaluar com a mèrit. 

En conseqüència, el seu Grup no pot donar suport a la proposta inicial que sigui el 100% de les places 
les que tengui el català com a requisit però sí que pot informar que s’hi està fent feina per tal que la 
proposta inicial de 87 places sigui ampliada. 

El Sr. FONT diu a la Sra. Roig que no creu que hi hagi cap treballador de cap administració pública 
que, en un moment o en un altre, no hagi d’establir contacte amb la ciutadania. Sempre, i per molts de 
motius, s’haurà de tenir aquest contacte. 

Per altra banda, nega haver dit que s’incomplís la llei sinó que, atès que el Parlament ha instat el 
Govern de les Illes Balears a respectar el criteri de cada ajuntament, entén que també respectaria el del 
Consell de Mallorca i que, per tant, el fet que el Govern de les Illes Balears respecti la decisió del 
Consell de Mallorca és un incentiu més per establir el requisit de català a totes les places. 

Adverteix que si al Consell de Mallorca es posa una sola plaça que no consideri el català com a 
requisit, s’incomplirà l’Estatut d’Autonomia i la Constitució perquè es pot donar el cas de trobar-se una 
persona que, pels motius que siguin, hagi de parlar amb el funcionari d’aquesta institució que estigui 
més amagat  i que ningú no va mai a veure’l i, si aquesta persona vol ser atesa en la nostra llengua –el 
català–, ha de ser possible. 

Per això el seu Grup ha presentat aquesta moció, és a dir, per garantir el dret dels ciutadans a poder ser 
atesos en les dues llengües oficials, en català i en castellà. 

Si avui el Partit Popular no dóna suport a la moció, anirà en contra de l’Estatut d’Autonomia i en contra 
de la Constitució perquè tots els ciutadans de les Illes Balears tenen aquest dret i, si rebutgen la moció, 
doncs minven els drets dels ciutadans. 

La Sra. GARRIDO matisa que en la seva primera intervenció ha dit que el recurs d’inconstitucionalitat 
està presentat i, si bé és cert que no provoca la suspensió de l’aplicació de la llei, l’equip de govern, tot 
aplicant la llei, té la capacitat de fer que el 100% de les places (aquest ha de ser l’objectiu, no 80 places 
sinó totes) tenguin el català com a requisit. 
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Remarca que això és possible aplicant la llei i sense haver de fer cap tipus de subterfugi ni res per 
l’estil. 

Fa notar que l’equip de govern s’ha quedat amb l’idea de l’atenció al públic però puntualitza que ella 
no està dient que el 100% de les places siguin d’atenció al públic (ho seran les que es determinin) sinó 
que està dient que la resta de places, que no són d’atenció al públic, ni normalització lingüística ni 
docència, etc., apliquin l’apartat f) que diu que, si es justifica i es posa a la relació de llocs de treball, el 
català serà un requisit. 

Insisteix que no cal fer-hi res més i que l’objectiu de l’equip de govern ha de ser que el 100% de les 
places tenguin el català com a requisit, és a dir, totes les places però no només del Consell de Mallorca 
sinó també les de l’IMAS, Institució de l’Esport Hípic i Fundació Teatre Principal, o sigui, totes les 
places que tenguin a veure amb el Consell de Mallorca. 

Assegura que no entén perquè no justifiquen la necessitat dels coneixements de català en aquestes 
places i reitera el seu oferiment de tots els consellers del Grup Socialista per ajudar la Sra. Roig amb 
aquesta tasca. 

Recalca que es pot fer aplicant la llei perquè just consistirà en aplicar-ne un apartat determinat per dir 
que totes les places tenen el català com a requisit i aquest ha de ser el seu objectiu. 

Atès que entén i veu que els membres del Grup Popular al Consell de Mallorca tenen una sensibilitat 
una mica distinta a la del Sr. Bauzá, els torna a demanar que donin el seu suport a aquesta proposta. 

La Sra. ROIG reitera que existeix una Llei de funció pública aprovada pel Parlament de les Illes 
Balears i que aplicable a tot el territori de les Illes Balears. Alhora tenen un Estatut d’Autonomia que 
diu que s’ha de garantir el dret de tots els ciutadans a ser atesos en els dues llengües oficials. 

Així doncs, el Consell de Mallorca farà feina per procurar aconseguir que qualsevol ciutadà que s’hi 
adreci pugui ser atès en la llengua que vulgui però una cosa és garantir el dret de tots els ciutadans i una 
altra cosa és fer que totes les places del Consell de Mallorca, basant-se en hipotètics casos 
excepcionals, hagin de tenir el català com a requisit. 

Entén que si un ciutadà ve al departament d’Intervenció ha de poder ser atès en la llengua que vulgui; si 
un ciutadà va al departament de Medi Ambient, ha de poder ser atès en la llengua que vulgui; si un 
ciutadà va al departament de Tresoreria, ha de poder ser atès en la llengua que vulgui però una altra 
cosa ben distinta és que les 30 persones de Tresoreria i les 30 persones d’Intervenció hagin de tenir el 
català com a requisit. 

La llei, en l’apartat f), diu que s’ha de justificar el motiu pel qual el català és requisit i, així doncs, el 
Consell de Mallorca justificarà en quines places s’ha de considerar el català com a requisit i en quines 
places com a mèrit. 

Tot seguit agraeix l’oferiment d’ajuda de la Sra. Garrido però li argumenta que ja hi ha uns 
representants sindicals que estan fent molta feina sobre aquest tema. Fins ara s’han celebrat dues 
reunions, s’ha donat un marge de temps per continuar amb la feina i hi haurà una propera reunió de la 
mesa negociadora, amb propostes concretes, on es mirarà, plaça per plaça, com ha de quedar aquesta 
proposta concreta. 

Malgrat això, insisteix en deixar clar que tots els ciutadans que es dirigeixin al Consell de Mallorca 
tenen garantit el dret a poder ser atesos en la llengua que vulguin però això tampoc no s’ha de traduir 
que tots els ciutadans es dirigeixen a tot el personal del Consell de Mallorca i, per aquest motiu, el 
Grup Popular no pot donar avui suport a la moció presentada. Tot i això, deixa clar que l’equip de 
govern del Consell de Mallorca està negociant, dialogant i fent feina sobre aquest tema amb l’únic 
objectiu que és, d’una banda, complir un llei vigent i, d’altra, garantir un dret dels ciutadans de 
Mallorca. 

Sotmesa la proposta a votació, es rebutja per tretze vots a favor (PSOE i MÉS per 
Mallorca), cap abstenció i devuit vots en contra (PP). 
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TERCER PUNT DE DESPATX EXTRAORDINARI. MOCIÓ SOBRE EL 
TEATRE PRINCIPAL. 

Es dóna compte de la següent moció: 

El 3 de desembre de 2004 es va formalitzar el contracte entre la Fundació Teatre 
Principal i la UTE Dragados, SA - Melchor Mascaró, SA per les obres de reforma del 
Teatre Principal per un import de 14.485.535€ IVA inclòs. El 26 de maig de 2006 es 
fa un annex al contracte per a l’equipament tècnic per un import de 6.979.220,63€ 
IVA inclòs, adjudicat a la mateixa UTE sense cap tipus de licitació. Dia 8 d’octubre 
de 2009 la UTE va interposar demanda civil contra la Fundació Teatre Principal per a 
la revisió de preus, a la que la Fundació es va aplanar parcialment. 
 
Arrel de la interposició de la demanda i degut a que la Fundació va constatar una sèrie 
de deficiències constructives que pretenia reclamar a la UTE, es va contractar un 
peritatge tècnic extern que detectà irregularitats com per exemple que l’obra 
certificada no coincidia amb l’obra executada, però tan tècnics de l’obra com tècnics 
de l’entitat contractista hi havien donat la seva conformitat. 
 
Davant aquesta situació la Fundació Teatre Principal demanà a la UTE una 
certificació de liquidació a la que constàs l’obra realment executada. Aquesta es va 
lliurar dia 3 de desembre de 2010 a la gerència. 
Una vegada analitzada aquesta nova documentació pel tècnic extern contractat, aquest 
emet informe el febrer de 2011on es constata que, si be la quantia de l’obra certificada 
coincideix amb l’import certificat, s’han modificat moltes partides. 
 
El març 2011, aquesta situació plegada d’irregularitats, es posa en coneixement del 
misser de la Fundació perquè determini si d’aquests fets se’n poden derivar 
responsabilitats penals per unes probables falsedats documentals que a la vegada, 
podrien haver derivat en una estafa a la Fundació. El maig 2011 l’advocat confirma a 
la gerència de la fundació que podria haver-hi indicis de delicte. Ja han passat les 
eleccions i es posa en coneixement del nou equip de govern. 
 
Dins el juliol de 2011, el gerent sortint envia un informe de situació de tots els temes 
de la Fundació Teatre Principal a la Directora Insular de Cultura del moment (ja 
operant el nou equip de govern i sense tenir encara anomenat cap nou gerent per a la 
Fundació Teatre Principal).  
 
El 22 de juliol de 2011, el secretari tècnic de cultura demana formalment a la gerència 
sortint tota la documentació referent a les obres esmentades, que l’hi és lliurada. 
 
Davant aquests fets, el grup de consellers de MES per Mallorca, mitjançant el seu 
portaveu, ha anat demanant a les diverses juntes de patrons de la Fundació Teatre 
Principal quin tractament que es feia d’aquest tema i la resposta ha estat que es feia 
una nova auditoria.  
 
Ja han passat dos anys i com a patrons no tenim constància que per part de la gerència 
s’hagi fet cap acció encaminada a completar la investigació. 
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Per tot allò exposat el grup de consellers de MES per Mallorca proposa el següent  
 

ACORD 
 

El Ple del Consell de Mallorca insta a la Gerència de la Fundació Teatre Principal a 
denunciar tots aquests fets que poden ser constitutius de delicte per part de la UTE, 
davant el jutjat corresponent.  

 

El Sr. FONT (MÉS per Mallorca) intervé per manifestar que arran de la presentació d’aquesta moció, el 
Grup MÉS per Mallorca va mantenir unes converses amb el vicepresident de Cultura, Patrimoni i 
Esports i aquest s’ha compromès que en la propera Junta de Patrons duria una proposta de presentació 
de la denúncia de les obres del Teatre Principal. 

Davant aquest compromís de formular una proposta concreta, MÉS per Mallorca retira aquesta moció 
d’aquest Ple i, en tot cas, si les coses no s’arreglen ja la durien a una propera sessió plenària. 

El Sr. ROTGER (president en funcions) confirma que el compromís és que en la pròxima Junta de 
Patrons es pugui dur l’informe que s’està elaborant per tal que tots els patrons puguin tenir al seu abast 
tota la informació adequada per prendre decisió pertinent amb vista a donar protecció als interessos 
generals del Consell de Mallorca i de la Fundació Teatre Principal. 

Es retira. 

MOCIONS IMPULSORES O DE TRÀMIT  I DE CARÀCTER IDEOLÒGIC  

El Sr. ROTGER (president en funcions) en aquest moment recorda que el Sr. Rovira 
s’haurà d’absentar per motius laborals i proposa que, si no hi ha inconvenient, es 
puguin debatre en primer lloc les mocions núm. 57, 58, 59 i 61 relatives al 
departament d’Urbanisme i Territori. 

Tot seguit anuncia que, un cop consultats els distints grups polítics i vist que no hi ha 
inconvenient en fer-ho com ha explicat, passen a debatre primerament les mocions 
abans esmentades i després es continuarà seguit l’ordre del dia establert. 

 

PUNT 57. MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MÉS PER MALLORCA SOBRE 
L’APLICACIÓ DE L’ACORD DEL PARLAMENT INSTANT A EFECTUAR 
UN PLA DE SEGURETAT PER ALS CICLOTURISTES. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
 “La situació actual de la circulació en bicicleta per carretera a Mallorca no compta 
amb un instrument adequat i reglat tan pel que fa a la seva seguretat com a al seu 
foment en l'impuls de la mobilitat sostenible”. Així començava una proposta de moció 
presentada pel nostre grup al plenari del mes de maig d’aquest any, moció que va ser 
rebutjada. 
 
Només uns dies més tard, s’aprovava al Parlament de les Illes Balears, amb el vot 
favorable del Partit Popular, instar al Govern de la CAIB i “als Consells a presentar el 
més aviat possible un Pla de seguretat per als cicloturistes que visiten la nostra 
Comunitat”.  
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Per això, el grup de Consellers de MÉS per Mallorca al Consell Insular proposa al Ple 
que adopti els següents: 

Acords 
 
1.- Desenvolupar un Pla de seguretat per als ciclotursites, d’acord amb allò 

aprovat al Parlament de la CAIB. 
 
2.-  Aprovar les propostes plantejades al darrer plenari sobre aquesta matèria: 

 
i. El Ple del Consell es compromet a fomentar la mobilitat 

sostenible i segura en l'ús de la bicicleta a les carreteres de 
Mallorca. 

 
ii. El ple del Consell de Mallorca acorda la redacció d'un pla 

director ciclable de Mallorca i de la seva normativa que 
s'inclourà dins el pla director sectorial de carreteres en el 
termini d'un any. 

 
iii. Els costos de l' elaboració d'aquest Pla així com de la seva 

implantació s’inclouran dins el conveni de carreteres amb 
l'estat.  

 
iv. S'ha de coordinar i col·laborar amb els municipis per tal que es 

mantingui la continuïtat  dels recorreguts interurbans, garantint 
que siguin viables els traçats urbans de competència municipal. 

 
 
La Sra. CAMPOMAR (MÉS per Mallorca) inicia la seva intervenció. 

Recorda que el seu Grup ja va presentar al Ple una proposta per fer un Pla director ciclista, que el PP va 
rebutjar, per manca de recursos econòmics i també perquè se considerava que era suficient la feina de 
la Comissió de seguretat dels ciclistes, atès que dóna les solucions oportunes a mesura que se detecten 
les necessitats.   

Indica que se varen explicar correctament els arguments a favor d’aquesta petició, atès que se calcula 
que són devers 150.000 ciclistes, anualment, els que fan ús de les nostres carreteres.  

Observa que aquest és un sector turístic emergent, però que se va consolidant al llarg de l’any, per la 
qual cosa és necessari adoptar mesures que garanteixin aspectes com ara la qualitat d’aquest producte 
turístic i també la seguretat vial que pertoca preveure en aquest cas. 

Assenyala que el seu Grup, en el passat Ple, ja va manifestar el seu desacord i va fer saber que aquell 
mateix matí s’havia debatut en el Parlament de les Illes Balears una proposta no de llei sobre el mateix 
tema, que se va incloure. Recorda que s’havia aprovat instar als consells insulars, en general, a redactar 
un Pla de seguretat per als cicloturistes.  

Fa avinent que aquesta proposta, al Parlament de les Illes Balears, se va aprovar per unanimitat, amb 
tots els vots dels diputats del PP que assistien a l’esmentada comissió.  

Lamenta que se repeteixi la mateixa situació del Pla director sectorial de Comerç, que el Ple del 
Consell de Mallorca sempre havia rebutjat i finalment va ser el Parlament de les Illes Balears qui va 
decidir començar a intervenir-hi. Ara s’ha repetit el cas amb aquesta proposta, per la qual cosa 
n’estaran ben satisfets, si finalment el PP també vota a favor, a instàncies del Parlament de les Illes 
Balears.  
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Recorda les declaracions d’un diputat del PP, que deia que de la borsa de places de turisme hi havia 
devers 600.000€ que s’havia pensat dedicar a atendre sol·licituds de diversos ajuntaments per fer rutes 
cicloturístiques.  

Per aquesta raó, amb més motiu, pensa que el Consell de Mallorca és la institució més adequada per 
coordinar i per donar consistència a iniciatives d’aquest tipus, per tal que siguin el més homogènies i 
planificades possible, per tal que donin garantia pel que fa a la seguretat i a la qualitat del seu servei a 
l’hora d’oferir-ho com un element d’atractiu turístic. 

Diu que el seu Grup està disposat a negociar els termes de la proposta, si el PP està interessat a fer-ho. 

Torna a dir que l’únic objectiu és aquest: aconseguir que el Consell de Mallorca tengui un instrument 
formal i regulat, perquè actualment aquest tipus d’iniciatives que sorgeixen dels ajuntaments es troben 
molt disperses. Fa notar que la Conselleria de Turisme del Govern balear dóna doblers per aquesta 
finalitat i també ho fan amb doblers propis, raó per la qual a Mallorca aquesta conselleria hauria de 
tenir un instrument més conjunt, més homogeni, i és això justament el que pretén el seu Grup. 

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

Anuncia el suport del seu Grup a la moció, tal i com ho varen fer també amb la que se va presentar a 
l’anterior Ple, perquè és bo per Mallorca que se creï un Pla de seguretat per als cicloturistes.  

També consideren que el Consell de Mallorca s’ha de comprometre pel que fa a la mobilitat sostenible 
i segura a Mallorca. 

Certament, durant els darrers anys ha augmentat considerablement a Mallorca el turisme de ciclistes, 
sobretot durant la temporada baixa. Consegüentment, contribueix a perllongar l’època turística durant 
tot l’any i se converteix en una font d’ingressos i de generació de treball, raó per la qual el PSOE li fa 
costat, com fa també amb totes aquelles iniciatives que generin més activitat econòmica a Mallorca.  

Diu que s’ha de donar importància i rellevància a la seguretat de la nostra ciutadania, que s’estendrà 
també a totes les persones que ens visitin.  

Per acabar, destaca que la seguretat és un dels aspectes més valorats a l’hora de triar una destinació de 
vacances i reitera el vot a favor de la moció per totes les raons que ha explicat. 

El Sr. OLIVER (PP) intervé a continuació. 

Observa que la moció és exactament la mateixa que ja se va presentar al darrer Ple, conté els quatre 
mateixos punts, i fa notar que el problema sorgeix en el tercer punt, on se demana que el pla de 
seguretat se faci amb els doblers destinats a Carreteres. Assegura que això no és possible, no se pot 
canviar el conveni per aquest motiu. 

Aleshores, els doblers haurien de sortir del propi Consell de Mallorca i suposaria una despesa més i una 
retallada més a alguna altra partida.  

Insisteix a destacar que en el passat Ple ja se va dir que existeix una comissió de la qual formen part 
membres que coneixen prou bé l’àmbit del cicloturisme i se fan, a instàncies dels propis ciclistes, 
reformes i reparacions a les carreteres perquè siguin més segures.  

Considera que no s’ha d’alarmar la gent; potser que alguna carretera tengui algun punt negre, però s’ha 
de valorar que l’esmentada comissió és molt efectiva i du endavant aquesta tasca de forma molt 
correcta i positiva.  

Torna a dir que, atesa la dificultat de poder finançar aquest pla, a l’equip de govern li resulta impossible 
aprovar els tres darrers punts. En canvi, sí que votaran a favor del primer punt.  

El Sr. ROVIRA (conseller executiu d’Urbanisme i Territori) intervé tot seguit.  

Reitera el comentari del Sr. Oliver, en el sentit que votaran a favor de desenvolupar aquest pla de 
seguretat d’acord amb el Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. D’altra banda, el Ple 
del Consell de Mallorca se compromet a fomentar la mobilitat sostenible, com ja se va dir en el darrer 
Ple. 

En conseqüència, no aproven els altres tres punts que ja varen ser votats en contra en el darrer Ple. 
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Indica que l’esmentada comissió està constituïda per un grup de treball multidisciplinar i treballa per 
millorar la seguretat dels ciclistes en les carreteres i també per la tranquil·litat de qui condueixi 
vehicles, atesa l’enorme afluència de ciclistes a les carreteres. 

Assenyala que intenten treballar per tal que totes les decisions que se prenen i les conseqüències 
d’aquesta participació en la millora de les carreteres i de noves infrastructures quedin perfectament 
reflectides en un pla de seguretat, i és aquesta la feina que se fa actualment.  

Expressa la voluntat d’avançar elaborant un document de consens amb altres administracions 
(l’administració de l’Estat i la de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears) per tal que cadascuna 
aporti la part que li correspon d’acord a les seves competències, amb vista a consolidar i potenciar 
aquest equip de treball, que a hores d’ara ja funciona i que dirigeix el Consell de Mallorca. 

Destaca la importància d’analitzar quines són les causes que provoquen els conflictes entre els ciclistes 
i altres vehicles i que se determini definitivament quins són els punts negres que se trobin, per poder 
trobar la solució correcta. Assenyala que ja els coneixen pràcticament tots, però tot i això és necessari 
continuar treballant en aquest sentit i centralitzar tota la informació perquè totes les administracions 
implicades en l’àmbit de Carreteres (Emergències, Trànsit i Consell de Mallorca) tenguin control sobre 
el que es fa respecte d’aquesta matèria.  

Tot seguit explica exemples de treballs concrets que ja s’han fet i comenta que ara se farà una 
senyalització total de les carreteres, amb més de 90 senyals de trànsit que s’instal·laran durant les 
properes setmanes per advertir als conductors quines són les  carreteres més conflictives per la gran 
quantitat de ciclistes que hi circulen. 

Per acabar, torna a dir que se manifesta a favor del Pla de seguretat dels cicloturistes i en contra del Pla 
director ciclable de Mallorca, perquè actualment el Consell de Mallorca no està en condicions 
d’emprendre’l. 

La Sra. CAMPOMAR intervé per tancar el debat.  

Insisteix a destacar que el seu Grup desitjaria que aquest pla s’integràs dins el Pla director sectorial de 
Carreteres i lamenta que no existeixi voluntat per aprofitar els doblers destinats al Conveni de 
Carreteres. 

Tot i això, el seu Grup fa costat a la iniciativa de començar a fer feina dins aquest camp. 

Certament, un pla ciclista és molt més ampli, però observa que la idea de la moció era aconseguir 
coordinar i valorar totes les iniciatives dels ajuntaments, per la qual cosa el seu Grup està satisfet si se 
fa feina en aquest sentit.  

Sotmesos els punts 1 i 2.1 de la proposta a votació, s’aproven per unanimitat. 

Sotmesos els punts 2.2, 2.3 i 2.4 de la proposta a votació, es rebutgen per dotze vots a 
favor (PSOE i MÉS per Mallorca), cap abstenció i quinze vots en contra (PP). 

 
PUNT 58. MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MÉS PER MALLORCA SOBRE LA 
REDISTRIBUCIÓ DEL SUPERÀVIT DE L’AGÈNCIA DE DISCIPLINA 
URBANÍSTICA. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
Al plenari de 14 de Febrer de 2013, el grup de MÉS per Mallorca va presentar la 
següent moció: 
 
“A la passada legislatura el Consell de Mallorca va crear l’Agència de Disciplina 
Urbanística (ADU) amb la finalitat de que els ajuntaments de Mallorca que ho 
trobessin oportú li cedissin les competències de disciplina urbanística. Es va fer, sobre 
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tot, pensant en els ajuntaments més petits que no disposen de mitjans tècnics i 
econòmics suficients. 
 
Entre l’any 2009 i 2010 seran 7 els ajuntaments de Mallorca els qui signaran el 
corresponent conveni d’adhesió i cessió de competències a l’ADU. 
 
En el debat inicial sobre els estatuts de l’ADU produït a l’Assemblea de Batles de 
Mallorca ja es va deixar constància de la dificultat que suposava que els ajuntaments 
no cobressin les sancions per disciplina urbanística ja que aquesta partida suposa una 
bona font de finançament per a les corporacions locals.   
 
La resposta al debat suscitat va quedar reflectit a l’article 25.3 dels estatuts de l’ADU 
que indiquen: “Tots els ingressos de l’Agència seran considerats en el règim 
pressupostari i quedaran vinculats a la satisfacció de la corresponent anualitat. Els 
excedents dels ingressos respecte de les necessitats de manteniment seran aplicats a 
la dotació d’un fons, propi de l’Agència, destinat preferentment a la realització 
d’inversions per a la conservació i millora dels valors mediambientals, en benefici 
dels municipis delegants, d’acord amb les criteris establerts pel Consell de Direcció.“ 
 
Ens hem assabentat que, des de l’u de gener de 2012 fins el 31 de desembre de 2012, 
l’import de sancions recaptades ha arribat als 1.497.256 €. Així mateix el pressupost 
de l’any 2012 de l’ADU arriba als 1.337.459,26 €. Això suposa un superàvit de 
159.796,74 €. 
 
Per tot això, el grup de Consellers del PSM-IniciativaVerds-Entesa al Consell de 
Mallorca proposa al Ple que adopti el següent: 

 
Acord 

 
1.-  El Ple del Consell de Mallorca insta a l’Agencia de Disciplina Urbanística a 

crear un fons propi de l’Agència, tal com marca l’article 25.3 dels seus 
estatuts, destinat a permetre la conservació i millora dels valors 
mediambientals en benefici dels municipis delegants.” 

 
Aquesta moció va ser rebutjada amb l’argument, per part del Partit Popular, de que el 
romanent positiu no era real i que es devia a un pagament puntual molt elevat. 
 
En la liquidació del pressupost de l’ADU corresponent a l’exercici 2012 apareix un 
superàvit de més de 4 milions d’Euros. Un cop constat això, tornam a proposar al 
plenari del Consell de Mallorca que s’aprovi l’acord següent: 
 
 
1.-  El Ple del Consell de Mallorca insta a l’Agencia de Disciplina 
Urbanística a crear un fons propi de l’Agència, tal com marca l’article 25.3 dels seus 
estatuts, destinat a permetre la conservació i millora dels valors mediambientals en 
benefici dels municipis delegants. 
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El Sr. FONT (MÉS per Mallorca) explica que aquesta moció és una reiteració d’una moció que el seu 
Grup ja va presentar el passat mes de gener motivada per les evidències que l’Agència de Protecció de 
la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca podria tenir superàvit però sense tenir molt clar quin 
seria aquest superàvit. 

Aleshores varen proposar al Ple que el superàvit de l’Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i 
Territorial de Mallorca, tal i com marca el seu Estatut, es destinàs a una convocatòria pública adreçada 
als ajuntaments adherits per destinar els doblers a projectes relacionats amb el medi ambient. 

El motiu de tornar a presentar avui la mateixa moció, amb la mateixa proposta de resolució, és que amb 
la liquidació del pressupost de 2012 han vist uns números que realment els sorprenen. 

Així, s’han trobat que l’Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca, en 
l’exercici 2012, té uns drets reconeguts de 4.169.000€. Evidentment no s’arribaran a cobrar tots aquests 
doblers i, de fet, la mateixa liquidació preveu que una part d’aquests drets sigui de dubtós cobrament; 
concretament, són 770.000€. 

Si a aquests 4.169.000€ s’hi descompten els 770.000€ i també s’hi descompten el pressupost total de 
l’Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca, que és d’1.377.000€, 
encara queden uns 2M€ teòrics de superàvit. 

Això no vol dir que aquests 2M€ siguin a la caixa, però són doblers que se suposa que entraran. Una 
part hi ha entrat ja i una altra part hi ha d’entrar més tard o més d’hora. 

Tot anant una mica més enfora, una vegada descomptats els doblers de dubtós cobrament, el pressupost 
total de l’Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca (el que li costa al 
Consell de Mallorca mantenir l’Agència) encara li vol llevar un 20% a la xifra resultant per cobrir 
imprevistos que puguin sorgir, etc. Així i tot, encara queden 1,7M€ de romanent positiu. 

Per això, considera que ja ha arribat l’hora –li diu al Sr. Rovira– que, d’una manera o altra, comencin a 
repercutir aquests recursos entre els ajuntaments adherits a l’Agència de Protecció de la Legalitat 
Urbanística i Territorial de Mallorca, és a dir, els ajuntaments de Valldemossa, Puigpunyent, 
Campanet, Marratxí, Algaida, Son Servera i Montuïri. 

En aquests moments s’està produint un greuge comparatiu molt greu i és un dels motius pels quals 
l’Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca no va endavant ja que, 
durant aquesta legislatura, no hi ha hagut cap ajuntament nou que hagi signat conveni d’adhesió. 

Els ajuntaments que fan disciplina urbanística pel seu compte tenen, evidentment, uns ingressos que 
vénen de les sancions derivades d’aquesta disciplina urbanística però els ajuntaments que en tenen 
cedides les competències a l’Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca 
no tenen cap ingrés i, per tant, no en tenen cap benefici econòmic i avui en dia és molt important, per a 
tots els ajuntaments, qualsevol entrada de doblers que puguin tenir. 

Així doncs, calcula que s’estaria parlant de devers 200.000€ o un poc més els doblers que rebrien els 
ajuntaments via convocatòria pública si més o manco s’hi aplicassin uns criteris equitatius. 

Aquest ingrés solucionaria moltes paperetes i tendria com efecte la inversió al mateix ajuntament i al 
teixit empresarial del municipi que, amb una injecció d’aquests recursos, tendrien un impuls molt 
positiu. 

Considera que ja no poden esperar més i que són els mateixos ajuntaments els que ho haurien de 
demanar ja que són recursos que els corresponen i, atès que aquests recursos els pertanyen perquè així 
ho estableix l’Estatut de l’Agència, és per això que han presentat aquesta moció i proposen al Ple que 
insti el conseller executiu d’Urbanisme i Territori a fer una convocatòria pública per tal de repartir una 
part d’aquest romanent positiu entre els ajuntaments que estan adherits a l’Agència de Protecció de la 
Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca. 

El Sr. COLOM (PSOE) diu que el Sr. Rovira, quan li ha respost durant el debat de l’aprovació de la 
memòria de l’Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca, ja ha insinuat 
que hi votarien en contra. 

Tot seguit anuncia que el Grup Socialista donarà suport a aquesta moció perquè pensa que és molt 
encertada. Fa notar que és una llàstima que el Grup Popular no s’ho repensi ja que, tal i com està 
formulada la moció, queda d’una manera molt elàstica perquè no fixa cap quantitat (ni tan sols no 
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hauria de ser l’1,7M€ que deia el Sr. Font) i, per tant, creu que és una qüestió de voluntat política per 
fer un gest envers aquests ajuntaments que s’han mantengut fidels a l’Agència de Protecció de la 
Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca. 

El Sr. ROVIRA (conseller executiu d’Urbanisme i Territori) comenta que, tal i com ha dit abans i com 
varen dir al Ple del passat mes de gener, no creu que ara sigui el moment de plantejar aquest fons quan 
està clar que allò que digui la comptabilitat, el pressupost o la liquidació de l’Agència de Protecció de 
la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca no té res a veure amb la realitat de caixa, del dia a dia 
de la mateixa Agència, de la liquiditat que té, dels cobraments que fa i de les condicions en què els està 
fent. 

Tot això ja s’ha explicat i també ho expliquen els mateixos representants de MÉS per Mallorca en 
l’acord en reproduir la seva resposta a l’últim Ple, avisant que un pagament puntual molt elevat no 
garanteix que cada any l’Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca 
pugui tenir les mateixes possibilitats econòmiques.   

Observa també que mentre el Consell de Mallorca sigui el que aporta els doblers perquè aquesta entitat 
funcioni, no creu que sigui el moment per repartir els ingressos quan aquests no garanteixen que es 
puguin cobrir les despeses. 

Reitera que l’equip de govern considera que no és el moment de fer-ho i, per tant, hi votaran en contra. 
Aprofita per demanar paciència per veure, durant els propers exercicis, com evoluciona aquesta 
qüestió, i si s’hi incorporen més ajuntaments –com sembla que pot ocórrer– i assenyala que, en tot cas, 
els ajuntaments que hi estan adherits són lliures d’exercir la disciplina urbanística fora de l’Agència de 
Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca. 

Ressalta que l’Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca és un bon 
instrument per al compliment de les obligacions que tenen les administracions locals i el Consell de 
Mallorca per fer complir la disciplina urbanística però, tot i això, és un element que no és únic i els 
ajuntaments que no hi estan adherits han d’executar aquestes competències amb el mateix grau 
d’eficàcia o, si és possible, encara amb una major eficàcia que l’Agència de Protecció de la Legalitat 
Urbanística i Territorial de Mallorca. 

Per tant, si qualcú no està d’acord amb el funcionament de l’Agència de Protecció de la Legalitat 
Urbanística i Territorial de Mallorca i considera que no s’hi ha d’adherir, doncs cap problema i, en 
aquest sentit li diu al Sr. Font que els ajuntaments que hi han subscrit conveni ho han fet 
voluntàriament i si continuen venint de forma voluntària més ajuntaments els rebran amb els braços 
oberts malgrat que aquesta Agència li costa doblers al Consell de Mallorca i no als ajuntaments, de 
moment. 

Així doncs, mentre aquesta situació no canviï i l’Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i 
Territorial de Mallorca li continuï costant doblers al Consell de Mallorca, doncs no creu que sigui 
prudent passar a repartir uns doblers que no tenen. 

Aquest repartiment actualment no és possible malgrat els números que ha explicat el Sr. Font ja que el 
fet de tenir uns drets reconeguts de més de 4M€ no implica, en cap cas, que s’hagin de cobrar i, per 
això, no poden donar suport a aquesta proposta tot i que vol deixar clar que no es neguen a tornar-la a 
debatre en un futur. 

El Sr. FONT recalca que no acaba d’entendre com és possible que al Consell de Mallorca li costi 
doblers l’Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca. 

Reitera que s’està parlant d’uns drets reconeguts en 2012 de més de 4M€ i, si bé és cert que no se 
cobraran tots, en el càlcul ja li havien descomptat els de dubtós cobrament, li lleven el pressupost de tot 
un any de l’Agència i encara queden més de 2M€. 

Per això, li retreu al Sr. Rovira que els vulgui fer creure que no queden 200.000€ per començar aquesta 
convocatòria que proposen. 

Fa notar que l’equip de govern hi ha pres una decisió política, la qual pot entendre, independentment 
que els ajuntaments s’han adherit a l’Agència voluntàriament i s’han d’atenir a les conseqüències, com 
també ho han de fer els que no hi estan adherits, però creu que poder començar a repercutir algun 
benefici directament als ajuntaments associats ajudaria al fet que més ajuntaments se’n fessin socis. 
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Per altra banda, considera que estan davant una evidència molt clara que incompleixen l’Estatut de la 
mateixa Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca. 

Quan comenten que hi ha un romanent positiu, es fa palès que els números són per a qualque cosa 
independentment de la caixa. Aquests números indiquen qualque cosa, com a mínim, evidencien una 
tendència clara i, per tant, el seu Grup considera que és el moment de tirar endavant aquesta 
convocatòria. A més a més, aquesta convocatòria la podrien començar amb pocs doblers, si ho volen, 
atès que la moció no fixa cap quantitat perquè entenen que s’hi ha d’anar amb bones. 

Insisteix que el seu Grup creu que s’ha de fer aquesta convocatòria ja i, per això, han tornat a presentar 
la moció avui davant el Ple per tal d’evitar els greuges comparatius que puguin tenir uns ajuntaments i 
els altres encara que sigui cert que cadascun està dins o defora de l’Agència amb les seves 
conseqüències però els que estan defora tenen un benefici econòmic i els hi estan dedins no en tenen 
cap ni un. 

El Sr. COLOM recorda que el Sr. Rovira ha dit que no li semblava prudent crear aquest fons mentre el 
Consell de Mallorca hagi de fer aportacions a l’Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i 
Territorial de Mallorca; en aquest sentit, li demana quines aportacions hi fa el Consell de Mallorca.  

Afirma que, segons li consta, l’aportació que anualment hi fa el Consell de Mallorca és equivalent al 
cost que ja hi havia quan el servei de disciplina urbanística el tenia el Consell de Mallorca i no hi ha 
cap nova aportació ni hi veu cap tipus d’imprudència. 

Per altra banda, tampoc no hi ha cap obligació que aquests fons s’hagin de pagar cada any i, per tant, 
podrien tenir aquest gest envers els ajuntaments que tenen conveni subscrit amb l’Agència de Protecció 
de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca ja que no li veu futur a l’Agència si continuen 
funcionant de la mateixa manera. 

Sotmesa la proposta a votació, es rebutja per tretze vots a favor (PSOE i MÉS per 
Mallorca), cap abstenció i setze vots en contra (PP). 

 
 
PUNT 59. MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MÉS PER MALLORCA SOBRE 
SEGON CINTURÓ DE PALMA 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 

El Consell de Mallorca te aprovat i en procés de licitació el projecte constructiu de 
“Nous accessos a Son Ferriol i Son Llàtzer i enllaços entre Ma-15 i Ma-15D, Ma-
3011 i Ma-30”. 

Es tracta del projecte d’un dels trams en que el govern del Consell de Mallorca ha 
dividit la primera fase del segon cinturó que va des de l’autopista de Llucmajor fins a 
l’autopista d’Inca. 

Segons el projecte, un tram important d’aquesta autopista transcorre perillosament just 
arran dels dipòsits de CLH ubicats a Son Ferriol. 

Si be, la llei de carreteres de les Illes Balears, no fa cap referència a les distancies de 
les autopistes als llocs d’emmagatzemat de productes perillosos, si que n’hi fan la llei 
estatal de carreteres, la llei relativa a emmagatzemant de productes derivats del petroli 
i el reglament de construcció de carreteres. 

No podem obviar, tampoc, l’alarma social que pot crear aquesta situació donada la 
proximitat de l’autopista al nucli urbà de Son Ferriol. 
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Per tot això el grup de consellers de MÉS per Mallorca proposa al plenari el següent 

ACORD 

El ple insta al Conseller del Departament d'Urbanisme i Territori a sol·licitar informe 
a la direcció general d’emergències del Govern Balear referent a la conveniència i 
adeqüació de la proposta de traçat propera als dipòsits de CLH contemplada al 
projecte i a paralitzar tota tramitació referent a la construcció d’aquesta via fins que es 
disposi de l’esmentat informe. 

 

El Sr. FONT (MÉS per Mallorca) inicia la seva intervenció.  

Explica que la moció fa referència a un dels trams del Segon Cinturó, concretament al tram que està 
devora Son Ferriol que conté els enllaços amb la carretera de Manacor i amb l’Hospital de Son Llàtzer.  

Observa que l’actual equip de govern ha dividit aquest projecte en quatre trams, potser per aconseguir-
ne una millor execució, per bé que el mateix PP, durant la passada legislatura, va refusar i criticar que 
l’equip de govern d’aquesta institució també hagués dividit en quatre trams aquest projecte.  

Explica que el motiu de discrepància del seu Grup amb el projecte de l’esmentat tram és que el traçat 
d’aquest Segon Cinturó passa molt a prop dels dipòsits de CLH. És cert que ja hi ha una carretera, però 
aquest projecte s’acosta encara molt més als esmentats dipòsits, per la qual cosa se genera un perill 
afegit per als usuaris d’aquesta carretera i també per a la població de Son Ferriol. 

Tot i ser cert que la Llei de carreteres de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears no fa cap 
referència a l’obligació de demanar estudis a altres departaments que puguin interferir amb el traçat 
d’un vial, d’una carretera o d’una autopista, sí que en fa referència la Llei estatal de carreteres, la qual 
estableix clarament que en cas de possibles interferències entre els diversos departaments s’haurà de 
demanar un informe preceptiu.  

Indica que la Llei de carreteres autonòmica sí que estableix una distància entre l’àrea de zona de 
reserva i la zona de protecció d’una autopista, que en aquesta cas implicaria una zona de protecció de 
18 metres i d’una zona de reserva de 50 metres, norma que, evidentment, no se compleix en el tram 
esmentat, devora els dipòsits de CLH. 

A més a més, el Reglament de carreteres determina el compliment de les mesures referides a l’impacte 
ambiental  i a les de seguretat vial. En canvi, aquest projecte concret està eximit de l’estudi d’impacte 
ambiental i, suposadament, ha complit tots els tràmits de caire mediambiental. Retreu, en canvi, que no 
s’hagi vist cap referència a la seguretat vial.  

A continuació fa unes observacions sobre el mapa d’emergències de CLH. Diu que el traçat de la 
carretera està inclòs dins la zona d’intervenció, que és la zona més perillosa d’una instal·lació 
potencialment perillosa. Per aquesta raó, no és possible fer una infrastructura d’aquestes 
característiques.  

Recorda que el seu Grup sempre hi ha estat en contra i segueix manifestant que no és el moment de fer 
grans inversions, ni en carreteres ni en trens AVE, sinó que les prioritats del Govern de l’Estat i les del 
Govern balear haurien de ser unes altres.  

Per la mateixa raó, pensa que tampoc no és moment per construir aquesta infrastructura a Mallorca. Fa 
notar que no s’entén quin benefici dóna a la ciutadania, en un moment en què és tanta la gent que té 
problemes econòmics, que perd l’habitatge o que no té cap recurs ni un per poder continuar.  

Demana que s’aturi tot el procediment referit al tram que ha indicat, a causa d’aquesta interferència, 
atès que els dipòsits esmentats ja estan instal·lats en aquest lloc concret. També proposa que se demani 
un informe a la Direcció General d’Emergències del Govern de les Illes Balears i que no se continuïn 
les obres fins que no se’n conegui el contingut. 

El Sr. ALEMANY (PSOE) intervé a continuació. 
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Malgrat la forma contundent amb què ha expressat el Sr. Font el refús del seu Grup al projecte, 
manifesta que el PSOE ha estat sempre a favor de dur endavant aquestes obres i continua pensant que 
són necessàries.   

Diu que la màxima preocupació del PSOE és saber què passarà en el cas del tram que va des de la 
carretera d’Inca cap als polígons, per enllaçar el trànsit que va en direcció als polígons. En canvi, en el 
cas del tram al qual s’ha referit el Sr. Font, puntualitza que no és que estigui eximit de l’estudi 
d’impacte ambiental, sinó que ja l’havia passat per a una altra carretera amb molta més activitat que 
aquesta, que era de molt més impacte, raó per la qual una carretera amb molt menys impacte que la que 
ja estava informada correctament -la que descriu el Sr. Font- és obvi que no necessitava cap informe. 

És cert que se podria discutir si és convenient fer aquestes obres en un moment de crisi econòmica com 
és l’actual. Adverteix que ell no és neutral, sobre aquesta qüestió, perquè va haver de lluitar molt per 
arribar a aprovar un Pla de carreteres que garantís el consens de tots els partits polítics del Consell de 
Mallorca durant la passada legislatura.  

Reitera que en el Ple en què se va discutir aquesta qüestió no hi va haver cap vot en contra. També 
recorda que va ser un procediment molt costós, de tal forma que va transcórrer un any des de 
l’aprovació inicial fins a l’aprovació definitiva.  

Destaca també que va ser molt costós aconseguir del Govern de l’Estat els milions d’euros necessaris 
per fer inversions d’aquest tipus a Mallorca.  

Observa que, atès que aquest projecte va ser un poc fill de tots els polítics que hi varen participar -i ell 
en va ser un d’ells- possiblement no és massa neutral a l’hora d’analitzar-lo. Tot i això, no té cap 
inconvenient a afirmar que aquesta infrastructura és necessària, raó per la qual no s’ha de renunciar a 
una inversió que el seu Grup considera que és bona i, en el cas de la carretera a què se refereix la 
moció, de molt menys impacte que la que s’havia projectat amb anterioritat, és també bona perquè fa 
que el cinturó de Palma disminueixi moltíssim el seu trànsit i fa possible desviar-hi el trànsit que 
actualment circula per el Passeig Marítim, a condició que se passi el trànsit del Cinturó de Palma cap a 
la Vía Connectora. A més a més, segons l’estudi de mobilitat que se va fer, se buiden de trànsit les 
Avingudes de Palma. 

Per les raons que ha explicat, reitera que és una infrastructura útil. Mostra el desacord del seu Grup 
amb l’exposició de motius que ha fet el Sr. Font però indica que si s’ha de demanar l’informe que 
aquest proposa, el PSOE no s’hi oposarà.  

Fa avinent, tot i això, que atès que la petició de l’informe se fonamenta del tot en l’oposició a construir 
la carretera i el PSOE no és del mateix parer, no s’oposa a demanar-lo però tampoc no votaran a favor.  

Per acabar, reitera que el seu Grup s’abstendrà quan se voti la moció, per les raons que ha explicat.  

El Sr. LLAMAS (PP) intervé a continuació.  

Observa que la moció sorprèn i diu al Sr. Font que potser s’ha confós de legislatura perquè aquesta és 
una moció que hauria d’haver presentat durant la passada legislatura, quan era el seu propi Grup polític 
el que feia costat a l’equip de govern que gestionava l’àrea de Carreteres.  

També li recorda que el Pla director sectorial de carreteres també li pertany, al seu Grup polític. Li 
retreu que ara aparegui davant el Ple, com ho faria un paracaigudista, com si no hi hagués més passat 
que el transcorregut d’ençà que el Grup del Sr. Font va perdre les eleccions i des de la perspectiva que 
aquest és el present i aquí no ha passat absolutament res.  

També li retreu que tornin a fer el paripé mediàtic i la foto de rigor, que ho tenguin tot perfectament 
organitzat en aquesta espècie d’agitació i propaganda que han organitzat des del seu partit polític. 
Assegura que és l’únic que els interessa, la qüestió mediàtica i ho fan per defensar una política que 
quan era el moment d’explicar-la no els va interessar fer-ho, perquè varen preferir mantenir el poder 
del seu partit polític dins el Consell de Mallorca. Fa notar al Sr. Font que varen vendre la seva 
ideologia per mantenir una cadira.  

Assenyala que el Grup MÉS planteja el Segon Cinturó com si fos un projecte fruit  d’aquesta 
legislatura quan no és així, sinó que ja existeix des dels anys setanta. 
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Indica que tota la tramitació se va fer durant la legislatura passada i, pel que fa a l’estudi d’impacte 
ambiental, suposa que si se va fer de la mateixa forma que el pont de Son Espases la tramitació és 
absolutament correcta, atès que no depèn d’una visió política sinó tècnica.    

Destaca que aleshores era el propi PSM (l’actual Més per Mallorca) qui governava la Conselleria de 
Medi Ambient. Per aquesta raó, s’havia de tenir, obligatòriament, l’informe de sostenibilitat ambiental 
(ISA); l’estudi previ i la memòria eren preceptius  i el Sr. Font ho hauria de saber.  

Fa notar que quan se fa l’estudi previ de l’ISA se sol·licita informació a l’administració promotora per 
saber a qui s’han de demanar determinats informes; consegüentment, si l’expedient està ben tramitat 
des del punt de vista tècnic, és obvi que el resultat és el correcte.  

Observa que sorprèn que sorgeixi, com a excusa, la necessitat d’aquest informe, precisament en aquest 
moment en què únicament s’està adjudicant, per bé que s’ha tornat a modificar un poc el projecte, i fins 
i tot s’ha fet una segona exposició al públic. Fa avinent que aquest procediment dóna encara més 
garanties sobre la correcta tramitació del projecte, per la qual cosa qualifica el plantejament del Sr. Font 
com una acció demagògica i oportunista.  

A més de les dues exposicions públiques que ha esmentat, fa notar que aquest pla també està inclòs 
dins el Pla director sectorial de carreteres i que ha seguit els mateixos tràmits que aquest. Torna a dir 
que no pertany ni a l’actual legislatura ni tampoc al PP.  

Considera que l’objecte d’aquesta moció no és altre que provocar una alarma social per aconseguir una 
determinada finalitat i adverteix que és molt poc ètic, des del punt de vista polític.  

Diu al Sr. Font que el seu Grup està fora de qualsevol lògica racional, i ho demostra el fet que estigui 
totalment en contra d’accions fetes per l’equip de govern anterior. Assenyala que resulta difícil 
d’entendre aquesta postura, precisament quan el PP aconsegueix la majoria absoluta i governa 
gestionant tramitacions fetes durant la legislatura anterior. 

Finalment diu que el PP votarà en contra de la moció, per totes les raons que ha explicat.  

El Sr. FONT inicia la seva intervenció. 

Diu que li hagués resultat estrany que el Sr. Llamas no li hagués parlat de la passada legislatura; s’ho 
esperava, perquè n’és un especialista.  

Recorda que quan se va decidir fer el Pla de carreteres les circumstàncies econòmiques eren molt 
diferents a les actuals. Fa notar que ara el PP dóna prioritat a una inversió brutal, de 100M€, en 
carreteres i autopistes, tot i que potser que un cop fetes les adjudicacions sigui menor, sense considerar 
la gran quantitat d’emergències socials que té la societat en aquest moment. 

En conseqüència, si el PP vol fer aquest tipus d’inversions, que les faci, però fa notar que la inversió en 
carreteres no és la prioritat del seu Grup, sinó la inversió en les persones, en educació i en serveis 
socials. 

Retreu que el PP demostra amb fets que la seva prioritat són les carreteres, i ho reitera, afirma que la 
inversió del Consell de Mallorca que té la partida econòmica més alta és aquesta: les carreteres. Fa 
avinent que ho poden disfressar com vulguin i fer tots els retrets que desitgin, però tot el que diguin és 
el mateix: històries.  

Assenyala que és obvi que el PP durà a terme el projecte, tot i la clara oposició que ha demostrat en tot 
moment el Grup Més, raó per la qual demana que almenys faci les coses bé, i torna a expressar la 
preocupació per la proximitat dels dipòsits de CLH. Consegüentment, sol·licita que se demani un 
informe a la Direcció General d’Emergències, atès que així ho disposa la Llei estatal de carreteres.  

Fa notar que la petició sorgeix arran del dubte que genera la construcció d’una autopista tan propera als 
dipòsits de CLH, en un lloc on s’emmagatzemen productes perillosos derivats del petroli. Davant 
aquesta situació, considera que és lògic demanar l’informe preceptiu a la Direcció General 
d’Emergències.  

Per acabar, adverteix expressament que el seu Grup no demana res més que això i assegura que no té 
cap altra intenció, tot i que el PP en tengui una percepció diferent.  

El Sr. ALEMANY intervé a continuació. 
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Explica que durant la seva intervenció anterior ha deixat sense explicar uns altres motius pels quals el 
PSOE està a favor del PP pel que fa a aquest projecte.  

En primer lloc, recorda que no és mateix la Via Connectora que el Segon Cinturó. Fa notar que el 
Segon Cinturó tenia una altra secció i un altre traçat, diferent del projecte de la Via Connectora.  

Observa que per al PSOE era bo el projecte, tal i com el tenien pensat a finals de 2009 o principis de 
2010. Creu que pot concretar la data de desembre de 2009 quan varen creure que era necessària aquesta 
obra, motivada per la necessitat de descarregar el trànsit del Primer Cinturó de Palma i fer possible 
desviar el trànsit de l’autopista de Llucmajor per poder fer el bulevard davant el Passeig Marítim i 
eliminar el trànsit en aquest passeig.  

D’aquesta forma també se buidava el trànsit per les avingudes i se feia possible l’esponjament del 
trànsit de les avingudes perquè hi circulàs el tramvia, un projecte al qual el PSOE encara no ha 
renunciat, tot i que serà difícil dur-lo endavant si prèviament no s’ha buidat de trànsit les autopistes. 

Indica que, tot i que hagi minvat el trànsit, el PSOE pensa que tornarà a ser necessari el projecte i fa 
avinent que, en un moment de crisi, no se pot refusar una inversió important, atès que la inversió 
prevista per aquest Segon Cinturó suposa una possibilitat de feina per a milers de persones, de forma 
directa i indirecta, cosa especialment important en aquest moment concret.  

Certament, és clar que el PSOE respecta totes les opinions contràries a aquesta, però opina que ara és el 
moment de fer aquesta inversió. Cosa diferent és discutir els detalls d’aquesta obra, i sobretot què 
passarà amb el segon tram d’aquesta obra, però pel que fa al fons de la qüestió, torna a dir que 
considera que continua essent necessari fer aquesta inversió.  

El Sr. ROVIRA (conseller executiu d’Urbanisme i Territori) intervé per tancar el debat. 

Observa que, atès que allò que li interessa és que les coses se facin bé, ha sol·licitat a qui correspon, als 
tècnics del servei de Carreteres, com a responsables del projecte d’actuació viària, que expedeixin un 
informe tècnic. Fa avinent que també l’ha demanat al responsable de supervisió d’aquests projectes.  

Diu al Sr. Font que posa a l’abast del Grup Més l’esmentat informe i s’ofereix a enviar-ne una còpia, si 
així ho desitja.  

Assenyala que aquest informe ja forma part de l’expedient d’aquest projecte i en fa una lectura 
detallada, per destacar-ne des dels antecedents fins a les darreres gestions que s’han realitzat, de forma 
que queda acreditat que tots els aspectes relacionats amb l’àmbit de l’enginyeria ja estan controlats tal i 
com pertoca, d’acord a allò que estableix el Reial Decret 1562/1998. En conseqüència, torna a destacar 
que se compleixen del tot els paràmetres exigits. 

Pel que fa a les al·legacions que s’han rebut en tot el període complet al qual s’ha referit, assegura que 
no n’hi cap ni una que faci referència a incompliments de cap tipus en matèria de seguretat i fa avinent 
que fins al darrer moment s’han comprovat tots els punts sol·licitats en les al·legacions de CLH i que 
tots s’han incorporat al projecte. 

Destaca que l’informe indica que se compleixen les distàncies mínimes de seguretat i que estan 
regulades per mitjà de la instrucció tècnica complementària MI-IP02, Reial Decret 1562/98. Assenyala 
que no només no afecta l’exterior, sinó tampoc l’interior de la instal·lació existent.  

Per totes les raons que ha explicat, afirma que el projecte anirà endavant. Torna a dir que no tendria cap 
sentit aturar-lo, davant l’evidència que tot s’ha fet correctament, segons el personal tècnic i el personal 
supervisor.  

Refusa considerar la petició del Grup Més i reitera que no demanarà l’informe que desitgen perquè 
considera que l’únic que els interessa és aturar el projecte. Reconeix que han aconseguit trobar, dins 
l’expedient, un tema cridaner i incendiari, però aquest fet no preocupa gens la gent del PP, perquè tenen 
els informes que demostren que fan les coses ben fetes. 

Sotmesa la proposta a votació, es rebutja per tres vots a favor (MÉS per Mallorca), 
setze vots en contra (PP) i deu abstencions (PSOE). 
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PUNT 61. MOCIÓ DEL GRUP SOCIALISTA RELATIVA A LA GRATUÏTAT 
DEL PEATGE DEL TÚNEL DE SÓLLER PER ALS RESIDENTS A SÓLLER, 
FORNALUTX, ESCORCA I BUNYOLA. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Mitjançant el Decret nº.86/1988 de 18 de Novembre (BOIB nº.153 de 22 de desembre 
de 1988), el Govern de les Illes Balears va adjudicar la concessió administrativa per a 
la construcció, conservació i explotació, com a carretera de peatge, de la variant de la 
carretera 711, amb túnel que travessa la Serra d’Alfàbia. En data de 19 de febrer de 
1997, s’inaugurava i es posava en marxa el túnel de Sóller, 8 anys i dos mesos desprès 
de l’atorgament de la concessió, desprès de diferents i polèmics esdeveniments de 
sobres coneguts. 
 
Una de les condicions que figurava a la concessió administrativa era l’establiment 
d’una “tarifa especial” de peatge pels residents de Sóller i Fornalutx, que era 
equivalent al 25% de la “tarifa normal”. Es reconeixia ja inicialment l’existència d’un 
fet diferenciador cap als habitants de la vall. 
 
Malgrat aquesta diferenciació, la majoria dels habitants de la Vall i els seus 
Ajuntaments havien reivindicat sempre que la gratuïtat fos total, tenint en compte que, 
en aquells moments, era l’única variant d’una carretera en totes les Illes que era de 
peatge, que el Coll de Sóller no suposava una alternativa real al desplaçament per 
carretera i que, en definitiva, l’existència del peatge suposava un major sobrecost per 
a les empreses, les economies locals i els treballadors que diàriament s’hi havien de 
desplaçar. 
 
Escoltant les peticions dels Ajuntaments de Sóller i Fornalutx, el Govern de les Illes 
Balears, a través d’una Ordre conjunta dels Consellers d’Hisenda i d’Obres Públiques, 
dictà una ordre, en data de 11 d’octubre de 2002, segons la qual s’establia un 
mecanisme de compensació als residents de Sóller i Fornalutx, subvencionant les 
despeses del peatge. Per una Ordre del Conseller de Presidència de data 21 de febrer 
de 2003 s’hi afegien també com a beneficiaris de la subvenció els residents de 
Bunyola que es desplacen a Sóller per cursar estudis en el seu Institut. 
 
El BOIB nº.79 de 2 de Juny de 2009 publicà una Ordre del Conseller de Mobilitat i 
Ordenació del Territori del Govern de les Illes que modificà en part el sistema de 
compensació als residents, canvià el concepte legal de compensació de les quantitats 
abonades, passant a qualificar com a “bonificació” el peatge als residents (en comptes 
de subvenció), i afegint, com a beneficiaris, en aquesta ocasió, al residents del 
municipi d’Escorca. 
 
Els residents continuen rebent la bonificació del peatge, abonat als seus comptes 
bancaris directament pel Govern de les Illes Balears, en més o menys regularitat fins a 
setembre de 2010 en què es deixà d’abonar temporalment. El mes de maig del 2011 es 
produeix el canvi de govern i, malgrat que aquest reafirma la seva voluntat política de 
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mantenir els pagaments, aquests segueixen sense produir-se. De llavors ençà, els 
Ajuntaments de la Vall, més el de Bunyola, per unanimitat de tots els grups polítics, 
han acordat instar el Govern al pagament regular de la bonificació, així com al 
pagament de les quantitats endarrerides. El propi Consell de Mallorca va acordar per 
unanimitat de tots els seus grups instar el Govern de les Illes a procedir al pagament 
regular  i a abonar les quantitats endeutades. També diferents col·lectius socials, 
especialment la “plataforma Mallorca Lliure de Peatges” han organitzat diferents 
accions reivindicatives. L’únic que s’ha aconseguit ha estat que el Govern de les Illes, 
de tot el que té pendent, hagi fet tan sols dos pagaments corresponents a tres 
mensualitats i sense especificar quina. 
 
A més, tampoc es tramiten els expedients de nous sol·licitants que compleixen tots els 
requisits per tenir dret a la bonificació per resident. 
 
El Consell de Mallorca, com a propietari de la infrastructura, no es pot mantenir al 
marge d’aquesta problemàtica.  
 
Per tot això, el GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA proposa pel 
seu debat i aprovació al proper Ple del Consell de Mallorca la següent MOCIÓ: 
 
1. El Consell de Mallorca procedirà a la modificació del contracte que regula la 
concessió administrativa per a la construcció, conservació i explotació, com a 
carretera de peatge, de la variant M-11 (antiga 711), amb túnel que travessa la Serra 
d’Alfàbia, en el sentit d’establir la gratuïtat total de l’anomenada “tarifa especial” per 
als residents de Sóller i Fornalutx, afegint-hi com a beneficiaris també als residents 
dels municipis de Bunyola i Escorca. 
 
2. El Consell de Mallorca sol·licitarà al Govern de les Illes Balears que transfereixi al 
Consell de Mallorca les partides econòmiques que anualment estableix en els 
pressuposts propis de la CAIB, ampliables si n’és el cas, en la quantia suficient per 
restablir l’equilibri econòmic i financer de la concessió. 
 
3. El Consell de Mallorca acorda, una vegada més, instar el Govern de les Illes 
Balears a procedir al pagament de les quantitats endeutades als residents de Sóller, 
Fornalutx, Bunyola i Escorca, en concepte de bonificació del peatge del túnel de 
Sóller. 
 
4. El Consell de Mallorca insta el Govern de les Illes Balears a seguir tramitant i 
resolent els expedients administratius dels nous sol·licitants que puguin tenir dret a la 
“bonificació de resident”. 

 

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

Fa notar que la moció que presenta el seu Grup fa un ràpid repàs a una petita part de la història de la 
infrastructura Túnel de Sóller, i en destaca els moments més importants: l’atorgament de la seva 
concessió, publicat al BOCAIB de 22/12/1988; la seva inauguració el 19/2/1997 i l’estat actual, amb 
una teòrica bonificació que atorga la gratuïtat total per a les persones residents a Sóller, Fornalutx i 
Escorca, i també per al col·lectiu de pares residents a Bunyola que acompanyen els seus fills per 
estudiar a l’IES de Sóller.  
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Diu que fa més de dos anys que el Govern balear ha deixat de pagar la bonificació de manera regular.  

Recorda que, des de la seva gènesi, aquesta infrastructura ha estat envoltada de polèmiques, que tothom 
coneix.  

Observa que va ser molt ben rebuda a la Vall de Sóller, al seu parer de forma majoritària, atès que 
representava un canvi històric molt important en les seves comunicacions.  

Ara, transcorreguts més de setze anys des del seu inici, pensa que aquest sentiment, pel que fa al 
peatge, ha canviat i és percebut com una barrera en la comunicació i el progrés de la població de la Vall 
de Sóller. També se percep com un fre per al desenvolupament de les empreses locals, que veuen 
encarits els seus productes.  

Assenyala que també és una despesa certament important per a les famílies que per motius d’estudis o 
de treball han d’accedir al túnel diàriament.  

Fa avinent que a totes aquestes circumstàncies s’hi ha d’afegir també la situació econòmica i la 
congelació de nòmines.  

Indica que, en general, aquesta població no reclama cap privilegi, atès que la bonificació del peatge no 
suposa cap privilegi. Recorda que ja des de l’inici, quan se va instaurar aquesta concessió, el descompte 
per a les persones residents era reconegut inicialment com un fet diferent per a la població de la Vall de 
Sóller; és el reconeixement que utilitzar el Coll de Sóller com a via de comunicació habitual no és 
factible, atès que no existeix cap altra alternativa viable de comunicació per utilitzar-la de manera 
diària. 

En conseqüència, pensa que la major part de la població de la Vall de Sóller està en contra del peatge, i 
no només per ells, sinó per a tothom. Fa notar que és l’únic cas en què els usuaris han de pagar el 
peatge, en aquesta comunitat autònoma.  

Diu que ell, personalment, també està a favor de rescatar aquesta concessió administrativa, però creu 
que actualment és difícil, independentment del cost que pugui representar rescatar aquesta 
infrastructura. 

També fa avinent que li sembla una exageració la xifra que consta a l’estudi econòmic que se va 
demanar per conèixer quin podria ser el cost del rescat (38 M€). Diu que no és una xifra molt real, però 
tot i això no sembla viable cap sortida per al rescat de la concessió, en les actuals circumstàncies, raó 
per la qual sembla més factible, de moment, mantenir el sistema de bonificacions per a la població 
resident.  

Tot i això, pensa que el procediment s’hauria de canviar, perquè no pot seguir com fins ara, atès que el 
pagament de les subvencions no pot dependre de si hi ha una campanya electoral, de si tal o qual batle 
se fa una foto amb el president del Govern balear, etc. És clar que el pagament ha de ser regular i 
garantit i si el model actual no funciona, proposa que se faci el canvi adequat del sistema. Això és el 
que s’intenta, amb la proposta que presenta el seu Grup avui al Ple. 

Atès que és el Consell de Mallorca qui té competències en matèria de carreteres, i és també la institució 
titular de la concessió, és obvi que se pot considerar “l’amo” de la carretera, per fer un símil ben 
entenedor. És clar que el Consell de Mallorca no pot mirar cap a una altra banda, i desviar-ho cap al 
Govern balear, i que per mitjà del conseller executiu d’Urbanisme i Territori s’hi ha d’implicar de 
manera més rotunda.  

Opina que no n’hi ha prou de presentar un suport formal quan el PSOE té alguna iniciativa en el sentit 
de demanar que el Govern balear pagui les subvencions que deu. Es mostra convençut que s’ha de fer 
una passa més endavant per trobar una solució. 

Fa avinent que la moció que se presenta no implica pràcticament cap augment de la despesa, sinó que 
és simplement un canvi en el sistema de la gestió i del pagament de la bonificació, de tal forma que la 
població resident i beneficiària pugui passar pel túnel automàticament, de forma gratuïta, sense haver 
d’avançar els doblers a l’empresa concessionària, com se fa ara, per ser reintegrats mesos o anys 
després pel Govern balear.  

Assegura que el Consell de Mallorca ho pot fer, fent l’ús de les seves potestats administratives i, també, 
per mitjà de la “tarifa especial”. Com és sabut, hi ha una tarifa normal, la que ve regulada amb la 
concessió, la que paga tothom, i la tarifa especial, que beneficia la població resident a Sóller i a 
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Fornalutx. Aquestes tarifes són revisades anualment pel Consell de Mallorca, per la qual cosa el PSOE 
demana que s’estableixi ja directament la gratuïtat per l’anomenada tarifa especial i que a la població 
de Sóller i Fornalutx s’hi afegeixi també la d’Escorca i de Bunyola. 

Alhora, i atès que el Consell de Mallorca és el titular de la competència de gestió de les carreteres, 
s’hauria de reclamar al Govern balear la transferència de les partides pressupostàries que anualment 
fixa el propi Govern balear en els seus pressuposts propis. Fa notar que aquestes partides de la 
transferència servirien per compensar l’empresa concessionària del desequilibri econòmic i financer 
que teòricament se pugui causar amb aquesta modificació.  

Informa que han presentat aquesta mateixa moció a l’Ajuntament de Sóller i fa saber que se va aprovar 
per unanimitat de tots els Grups polítics. Assenyala que també s’ha presentat a l’Ajuntament de 
Bunyola i a l’Ajuntament de Fornalutx, a més de fer-ho al Parlament de les Illes Balears.  

Tot seguit demana, com ja ho ha fet en ocasions anteriors, que el Consell de Mallorca insti el Govern 
de les Illes Balears a fer el pagament de les quantitats que deu a la població resident, en concepte de 
bonificació del peatge, per tal que el pagament se faci al més ràpidament i de la manera més clara 
possible. 

Per acabar, indica que les persones residents a la Vall de Sóller que compleixen devuit anys, quan per 
raó de la majoria d’edat fan els tràmits per ser elles mateixes les beneficiàries de la bonificació del 
peatge, comproven que o bé la Conselleria posa molts d’obstacles per a la tramitació dels documents, o 
bé un cop rebuts no els dóna cap resposta. Per aquesta raó, durant dos anys, les sol·licitud de nous 
beneficiaris no han estat resoltes. 

Per les raons expressades, demana que el Govern balear segueixi tramitant aquests expedients i resolgui 
aquells que puguin tenir dret a la bonificació per descompte. 

La Sra. PALOU (MÉS per Mallorca) inicia la seva intervenció. 

Anuncia que el seu Grup donarà suport a la moció del PSOE. 

Recorda que el seu Grup ha presentat també contínuament la petició de gratuïtat per a tota la població 
que hi transita. Fa notar que es tracta d’un trànsit aproximat de 3 M€ de vehicles/any i que és previst 
que el peatge duri encara com a mínim vuit anys més.  

En conseqüència, és un greuge comparatiu cap a la població de Sóller el fet que existeixi aquest peatge, 
atès que hi ha altres regions de l’illa de Mallorca que gaudeixen de túnels de forma gratuïta. Per 
aquesta raó s’ha de lluitar perquè ningú no hagi de pagar per passar el túnel, es tracti de població 
resident o no resident. 

Retreu que el Govern balear no admeti els tràmits d’expedients que pertoca fer a la nova població que 
ho sol·licita per majoria d’edat perquè ocasiona problemes, com ara el derivat de que aquesta gent 
circuli amb la targeta dels pares; en aquest cas, aquestes persones es veuen obligades o bé a circular pel 
Coll de Sóller, o bé les han d’acompanyar els pares. Al seu parer, és greu que no se pugui fer aquesta 
tramitació i  que se produeixi en aquests casos el silenci administratiu.  

També retreu al president del Govern balear no haver complit la seva promesa, després  d’haver-se fet 
la foto amb el batle de Sóller, el Sr. Simarro. Recorda que va prometre que donaria l’ordre de pagament 
de les bonificacions que estaven pendents des de l’any 2011 i que ho faria ràpidament. Adverteix que, 
tot i això, és una promesa a mitges, perquè només n’han pagat dues mensualitats, de 2011, mentre que 
de 2012 no s’ha abonat res encara i de 2013 no se’n sap absolutament res a hores d’ara. 

Per acabar, torna a dir que s’actua en contra de la població de Sóller, de Fornalutx i de totes les 
persones que transiten pel túnel, per motius laborals o d’estudi, com ara la població resident a Bunyola.  

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

Diu a la Sra. Palou que hauria de llegir bé la moció, perquè confon les dates referides a la recepció de 
la bonificació del peatge. Diu que la data correcte, segons el document que ell té, és des de setembre de 
2010; considera que és important fer aquesta observació; cosa diferent és que a la Sra. Palou li interessi 
que consti que la data és a partir de juny de 2011, però aquesta ja és una altra història.  

Tot seguit diu que el PP estaria d’acord a votar a favor dels punts 3 i 4 de la proposta. Atès que és del 
tot just, no hi posaran cap objecció ni una.  
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En canvi, pel que fa als dos primers apartats, opina que abans de prendre qualsevol decisió d’aquest 
tipus convendria fer alguna consulta de tipus més tècnic a l’Assessoria Jurídica o a Intervenció del 
Consell de Mallorca, atès que cal tenir dades suficients en un informe jurídic per veure si és possible i 
de quina forma s’ha de fer la modificació d’aquest contracte, de la mateixa forma en què és possible 
modificar la resta de contractes que de moment se tenen sobre la taula.  

Quant al sistema de pagament de la subvenció, adverteix que podria arribar a gravar la situació 
econòmica del Consell de Mallorca.  

Proposa votar a favor els punts 3 i 4 i, quant als punts 1 i 2, o bé se deixin sobre la taula amb el 
compromís que aquest equip de govern sol·licitaria els informes tècnics i jurídics necessaris i se farien 
les reunions pertinents per estudiar la modificació d’aquest tipus de conveni, o bé el PP faria una 
transacció referida a aquests punts. Per aquesta raó, el PP proposa deixar fora de la moció els punts 1 i 
2. 

El Sr. ROTGER (president en funcions) demana al Sr. Colom si pot concretar quin seria el seu parer, 
després d’escoltar la intervenció del Sr. Llamas. 

El Sr. COLOM pren la paraula. 

Agraeix el to de la intervenció del Sr. Llamas i, vist quin és el seu parer, proposa deixar la moció sobre 
la taula, a l’espera que els Serveis Jurídics i la Intervenció de la institució dictaminin sobre els punts 1 i 
2 de la moció.  

Tot seguit diu que també li sembla bé votar a favor dels punts 3 i 4, sobre els quals estan d’acord tots 
els Grups polítics i deixar fora de la moció els punts 1 i 2.  

El Sr. ROTGER (president en funcions) comenta que, en aquest cas, no quedaria aprovat ni rebutjat al 
Ple d’avui.  

El Sr. MAS (secretari general) demana concreció respecte dels punts 1 i 2. Vol saber a l’espera de què 
quedarien. 

El Sr. LLAMAS respon que quedarien a l’espera d’una petició d’informe jurídic i de Intervenció 
respecte a la possibilitat de modificació del contracte i del sistema de subvenció. 

El Sr. MAS demana si se refereix a subvenció per part del Govern de la Comunitat Autònoma de les 
Illes Balears.  

El Sr. LLAMAS demana si així seria correcte. 

El Sr. ROTGER, tot seguit, dóna pas a la votació dels punts 3 i 4 de la moció. 

La Sra. PALOU intervé per fer una observació i demana que consti en acta. 

Adverteix que potser que en la redacció de la moció del PSOE, evidentment diu que se va deixar 
d’abonar temporalment (i s’adreça al Sr. Llamas destacant la paraula “temporalment”, assegurant-li que 
ella també ho ha llegit) i que a dia d’avui està tot liquidat fins al mes de desembre de 2010, però fa 
avinent que encara queden tots els altres anys. Tot seguit rectifica la data, diu que és desembre de 2011. 

Observa que ella n’és usuària afectada, i a la sala de Plens també hi ha altres persones que ho són i ho 
poden corroborar.  

Sotmesos els punts 3 i 4 de la proposta a votació, s’aproven per unanimitat. 

Els punts 1 i 2 de la proposta es deixen damunt la taula. 

 

PUNT 55. MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MÉS PER MALLORCA SOBRE LA 
REALITZACIÓ D’UN INFORME RELATIU AL CONTRACTE AMB TIRME. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
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El passat 9 d’abril els serveis jurídics del CIM van elaborar un informe sobre el 
contracte d’aquesta institució amb MAC Insular pel tractament de residus de 
construcció, demolició, voluminosos i pneumàtics fora d’us de l’illa de Mallorca, que 
va concloure qe hi havia indicis suficients com per a considerar la nul·litat d’aquest 
contracte. 
 
Per altra banda, un dels principals problemes als quals fa front aquesta institució es 
refereix a la gestió dels residus sòlids urbans, especialment pel que fa a les 
conseqüències d’un sistema que impulsa la incineració per sobre de qualsevol de les 
alternatives preferides segons la legislació europea, i que s’ha demostrat insostenible 
no només des del punt de vista medi-ambiental sinó també econòmic, fins al punt que 
s’ha modificat la legislació vigent per a poder importar residus de fora de Mallorca 
per baixar la taxa de residus. 
 
Per tot això, el grup de Consellers de MÉS per Malorca al Consell Insular proposa al 
Ple que adopti el següent: 
 
Acord 
 
1.- Els serveis jurídics realitzaran un informe sobre el contracte amb TIRME SA sobre 
les possibilitats de declarar la nul·litat d’aquest contracte o, com a mínim, de 
modificar-ne aquells aspectes que resulten més lesius per a la ciutadania de Mallorca, 
especialment pel que fa a la tarifa i a la relació inversa entre el volum de residus 
reciclats i la tarifa pagada per la incineració. 
 
 
La Sra. PALOU (MÉS per Mallorca) explica que el motiu de la presentació d’aquesta moció és donar 
formalitat a un acord que va donar per suposat que es prenia dia 11 d’abril d’enguany quan es va 
presentar al Ple el fruit d’una revisió en profunditat del contracte amb MAC Insular mitjançant la qual 
s’havia detectat un caramull d’irregularitats i, per tant, procedia dur-lo a la Fiscalia. 

En aquell moment, el grup MÉS per Mallorca li demanar a la presidenta que es procedís a fer el mateix 
amb el contracte del desdoblament de la carretera Palma–Manacor i amb el de TIRME. 

Indica que el seu Grup no ha tengut notícies que això s’hagi produït de la manera en què ho va 
sol·licitar en aquell moment i, per això, presenten avui aquesta moció per donar formalitat a una frase 
que aquella sessió plenària va dir la presidenta, que quedà recollida en l’acta. 

Detalla que, concretament, l’acta recull que el Sr. Font va demanar que es procedís a la revisió dels 
contractes de TIRME i del peatge de la carretera Palma–Manacor i que la presidenta va expressar que 
així es faria. 

Reitera que, aleshores, amb aquesta moció volen donar formalitat a aquell comentari atès que no han 
tengut notícies que s’hagi donat les ordres al respecte per part de Presidència.  

Matisa igualment que en cas que la Presidència donàs les ordres oportunes en el seu moment i ja s’hi 
estigui fent feina, el seu Grup no tendria inconvenient en retirar la moció ja que no té cap interès 
mediàtic ni “surfístic”. 

La Sra. GARRIDO (PSOE) anuncia que el Grup Socialista donarà suport a aquesta moció i recorda 
que, com bé deia la Sra. Palou, el dia que es va plantejar la revisió d’ofici del contracte amb MAC 
Insular, per part del portaveu del PSOE, de la presidenta i del portaveu de MÉS per Mallorca es va 
plantejar una sèrie de qüestions en relació a les gran concessions que té el Consell de Mallorca, 
referides als processos que varen donar lloc a la seva formació. 
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També es va manifestar que, al marge que les revisions que se’n puguin fer, era important fer feina amb 
la pròpia gestió d’aquestes concessions com ara són la dels residus sòlids urbans, la de gestió de la 
carretera Palma–Manacor, la gestió de la ITV, la gestió del túnel de Sóller, és a dir, que es va demanar 
que es creàs un grup multidisciplinar de funcionaris que tengués aquesta tasca encomanada per tal 
d’analitzar i dur bé el dia a dia d’aquestes gestions. 

Per concloure, manifesta que el seu Grup reitera avui el mateix requeriment que va fer en aquell 
moment i que donarà suport a aquesta moció de MÉS per Mallorca. 

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

Recorda que el compromís que se va adquirir al Ple que s’ha esmentat era que, de la mateixa manera en 
què s’havia encarregat que per estudiar la taxa dels enderrocs i voluminosos, arran del seu estudi, va 
sorgir la possible causa de nul·litat del contracte, la Presidenta va manifestar que no s’acabava amb 
l’estudi de la concessió d’enderrocs i voluminosos, en aquest cas, sinó que s’estudiarien totes les altres 
concessions. 

Fa avinent, però, que la moció que se tracta avui no se refereix a totes les altres concessions, sinó que 
se concreta únicament en TIRME, i estableix que: “els Serveis Jurídics realitzaran un informe sobre el 
contracte de TIRME, amb les possibilitats de declarar la nul·litat d’aquest contracte, o com a mínim, de 
modificar-ne aquells aspectes que resulten més lesius.” 

Observa que aquella comissió tècnica, creada en el seu moment per estudiar la taxa de tractament dels 
voluminosos i enderrocs, segueix fent feina i actualment ho fa estudiant la fórmula de TIRME. Destaca 
que, la mateixa comissió, no s’ha aturat de fer feina en cap moment i, abans que altres concessions, 
com ara la de Túnel de Sóller, la ITV –de les quals en desconeix la urgència– la de TIRME sí que és 
urgent, atès que com és sabut abans del dia 15 d’agost de 2013 aquesta empresa ha d’haver fet una altra 
proposta de tarifa. Consegüentment, és important que abans que ho faci, l’esmentada comissió tècnica 
hagi estudiat possibles càlculs no correctes.  

Torna a dir que se segueix fent feina, i per aquesta raó la moció és innecessària.  

Afirma tot seguit que a les esmentades comissions tècniques s’hi incorporen tècnics del propi 
departament de Medi Ambient, que fins i tot en alguna d’aquestes potser hi participaran representants 
de la pròpia empresa concessionària i que potser també en alguna d’elles s’hi convoqui personal polític.   

Per aquestes raons, torna a dir que considera innecessari que se presenti aquesta moció al Ple d’avui, si 
no és, com sembla, per tenir algun titular en un mitjà de comunicació.  

Diu que el que ha explicat se referiria a la segona part i, quant a la primera, de nul·litat del contracte, 
recorda que se va presentar la possible nul·litat del contracte a MAC Insular i que s’està elaborant tot 
l’expedient per remetre’l al Consell Consultiu; segons quin sigui el dictamen d’aquest, tornarà a 
presentar-se al Ple. 

Adverteix que TIRME no és com MAC Insular i convendria que quedàs clar aquest punt, perquè ella ja 
comença a preocupar-se. Assenyala que el contracte de TIRME ja ha passat pel Consell Consultiu, i ja 
existeix el dictamen 51/2007 de 15 de març de 2007.  

Indica que el primer contracte és de data 21 de maig de 1992, el segon contracte és de 16 de febrer de 
2001 i sobre el darrer contracte, que és de 4 de maig de 2007, torna a dir que ja ha passat pel Consell 
Consultiu i n’ha rebut el vot favorable. 

Per si no queda prou clar, comenta que allò que la preocupa i que hauria de preocupar més encara la 
ciutadania de Mallorca, és que durant la passada legislatura el Sr. Cosme Bonet com a conseller del 
PSOE i la Sra. Garrido com a secretària tècnica varen encarregar una auditoria externa referida al 
contracte de TIRME i adverteix que, si l’han llegida correctament, hauran vist que indica moltes coses 
que s’han de modificar però que en cap moment no expressa que el contracte pugui ser nul.  

Diu també que, si no ho recorda malament, durant la passada legislatura la Sra. Maria Magdalena 
Tugores, aleshores consellera del Grup Verds, també va encarregar una auditoria, tan aviat com va 
prendre possessió com a consellera executiva al departament de Medi Ambient, i ho va encomanar a 
l’empresa End, la mateixa que fa les auditories per a Greenpeace i sobretot per a associacions 
ecologistes.  
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Fa avinent que aquesta auditoria indicava exactament les mateixes conclusions que les de l’auditoria 
que havia encarregat el PSOE, en el sentit que hi ha moltes coses que s’han de modificar, dins la 
fórmula, però tampoc no parla en cap cas de la possible nul·litat del contracte de TIRME.  

Per aquesta raó, la sorprèn que el Grup Més, que en sap molt de tot i que estudia tots els temes, no 
sàpiga que existeix un dictamen del Consell Consultiu, referit a la darrera modificació del contracte de 
TIRME, que indica que no és nul i que tampoc no sàpiga que hi ha dues auditories, pagades amb 
doblers públics, que estableixen que el contracte no és nul. Tot i això, diu que si hi volen insistir, que 
ho segueixin demanant.  

Reitera que la comissió tècnica que està estudiant la fórmula amb TIRME segueix fent la seva feina, 
raó per la qual ella té la màxima confiança i no està gens preocupada, perquè sap que si els seus 
membres detecten alguna cosa greu ho comunicaran immediatament.  

Assenyala que l’objectiu actual és aconseguir congelar la tarifa o reduir-la amb vista a l’any que ve. 
Alhora, pretenen aconseguir que tot el que sembla tan perjudicial als Grups de l’oposició no ho sigui.  

Lamenta haver-ho de recordar, però demana als membres dels Grups de l’oposició que expliquin què 
varen fer sobre aquesta qüestió, durant els quatre anys de la passada legislatura. Destaca el fet que ara 
el PP intenti abaixar la tarifa i els retreu que durant quatre anys no haguessin detectat quina era la 
situació.  

Per acabar diu que comença a tenir-la molt preocupada la gestió del govern del Consell de Mallorca 
durant la passada legislatura. 

La Sra. PALOU (MÉS per Mallorca) intervé tot seguit. 

Diu a la Sra. Soler que ja ho sap, que ella voldria que la realitat fos una altra, però li demana que no la 
deformi, i tot seguit li fa els aclariments oportuns. 

Diu que la darrera modificació del contracte és la que va passar el tràmit del Consell Consultiu, però no 
varen mirar el primer.  

Observa que allò que demana el Grup MÉS és una revisió profunda, de la mateixa manera que se va fer 
en el cas de MAC Insular. Per aquest motiu diu a la Sra. Soler que, si no li agrada la redacció d’aquesta 
moció, n’hi proposi una altra perquè allò que li proposi li anirà bé, atès que només se pretén donar 
formalitat a la feina que fa el grup esmentat, que al seu parer no se sap ben bé quina és aquesta feina 
que fa, ni com ni quan la fa. 

Fa notar que si s’han de preocupar ara de MAC Insular, els terminis cauen ja al damunt i si s’ha 
d’enviar al Consell Consultiu només hi ha tres mesos disponibles, descomptant el temps que transcorri 
abans que aquest emeti el seu dictamen.  

Convida la Sra. Soler a canviar tot el que vulgui de la redacció de la moció que el Grup MÉS presenta 
avui al Ple, per tal de donar formalitat a allò que abans va quedar dispers dins la sala de Plens, quan se 
va dir que s’investigaria.  

Recorda que, tan aviat com el seu Grup polític va demanar que se revisàs de la mateixa forma tant el 
contracte de TIRME com el de PAMASA, el conseller executiu d’Urbanisme i Territori va explicar els 
motius pels quals el de PAMASA no se faria ràpidament i en va donar compte a tota la gent present a la 
sala.  

En canvi, no va passar el mateix en el cas de TIRME i per molt que hi hagi els informes que la Sra. 
Soler menciona, aquests són relatius a la tarifa, no al contracte. Recorda també que, de les coses que el 
contracte estableix que se poden canviar, la Sra. Soler n’ha fet servir algunes; si no ho hagués fet, no 
hauria estat possible congelar la tarifa d’aquest any passat, com va afirmar ella mateixa en una de les 
reunions que se varen fer per tractar el tema dels residus. 

En conseqüència, s’entén que han estat útils, que va estar bé la feina feta i pagada amb doblers públics, 
per tal de beneficiar la ciutadania de Mallorca. Diu que les darreres persones perjudicades per aquesta 
qüestió no són les dels partits polítics, sinó la ciutadania de Mallorca que observa com any rera any 
augmenta la seva taxa de residus i en surt perjudicada. 

Recorda que aquest debat ja se va celebrar, al Ple, i en va quedar constància en l’acta corresponent. 
Concretament, la fórmula que el PP proposava per a la incineradora aniria en perjudici de la ciutadania 
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de Mallorca perquè any rera any, d’acord a allò que proposava el PP dins la sala de Plens, veuria 
incrementada la tarifa de residus. Efectivament, ha estat així i ara la Sra. Soler ha de lidiar aquest bou.  

Recorda que durant la passada legislatura, hi va haver dos anys durant els quals la tarifa va estar 
congelada i observa que si no hagués estat així a dia d’avui pagaríem molt més del que pagam.  

La Sra. SOLER intervé tot seguit. 

Demana a la Sra. Palou que li digui en quin món viu, perquè ella voldria també anar-hi a viure, atès que 
és un món fantàstic.  

Tot seguit li fa notar que si se va congelar la tarifa durant dos anys és perquè abans l’havien apujada un 
40%. Torna a retreure que, en quatre anys, la varen apujar un 40%. En canvi, l’actual equip de govern 
no ha apujat la tarifa durant els seus dos anys de gestió. En conseqüència, diu a la Sra. Palou que li 
convé aterrar i viure al món real. 

Torna a dir que hi ha aspectes de la tarifa que s’han de modificar i que s’hi fa feina. Per aquesta raó, no 
encarregaran, via moció, cap informe jurídic amb la intenció expressa de declarar la nul·litat del 
contracte.  

Lamenta haver de dir a la Sra. Palou que quan s’envia l’expedient al Consell Consultiu s’envia tot d’un 
cop i també li fa avinent que per enviar el de MAC Insular tenen una feinada.  

Diu que hauria volgut que la Sra. Palou hi fos present, a la darrera reunió de la Comissió de Seguiment 
de Residus, atès que per motius de salut no hi era. Aprofita per retreure que mai no hi pugui haver cap 
conseller ni consellera de la seva bancada que la pugui substituir i opina que ja comença a ser 
preocupant que si són quatre persones no hi pugui acudir alguna d’elles, i que després al Ple se vulguin 
omplir la boca demanant que se faci feina amb consens. Li torna a retreure aquesta incongruència.  

Recorda que, a l’esmentada reunió, quan se posaven els temes damunt la taula se discutia sobre el Pla 
director de residus en el sentit que serà el Pla director de residus que els partits polítics vulguin treure 
endavant. Fa notar que la Sra. Garrido n’és testimoni. 

Comenta també que a la darrera reunió hi assistia personal de l’empresa concessionària, que tan aviat 
com se planteja modificar alguna cosa, immediatament demana: “indemnización”. Diu que d’aquesta 
petició també en pot donar testimoni la Sra. Garrido.  

Assenyala que, tan és així que en un moment determinat ella va dir, com a broma, com a anècdota: “és 
curiós, sembla que la consellera de Medi Ambient és qui va en contra de l’empresa concessionària i que 
la Sra. Garrido és qui fa costat a l’empresa concessionària”. Fa notar que aquesta és la situació, cada 
vegada que se produeix un debat d’aquest tipus.  

Reitera que fan feina, constantment, i que molt aviat tornaran a convocar la Sra. Palou a una reunió, 
durant la qual l’informaran lògicament sobre els aspectes de la fórmula que se poden canviar, però fa 
notar que per fer-ho no tenen cap necessitat de presentar una moció al Ple per fer paripés mediàtics, 
que és el que sap fer la Sra. Palou.  

Assegura que fan una feina minuciosa en el nou estudi de la fórmula. Expressa l’agraïment a tots els 
departaments que hi participen, perquè reconeix que és un tema complicadíssim.  

Reitera un cop més el retret anterior als membres de l’oposició, en el sentit que quan varen tenir la 
responsabilitat de governar durant la passada legislatura només varen saber apujar la tarifa, però no 
varen saber cercar solucions; és ben evident que quan han governat, no han donat ni una sola solució 
sobre la qüestió de la incineració.  

També els retreu, per acabar, haver fet l’acte de recepció de dos forns nous, que no eren necessaris, 
perquè han ocasionat una despesa de 390M€ sobre la tarifa.  

Sotmesa la proposta a votació, es rebutja per dotze vots a favor (PSOE i MÉS per 
Mallorca), cap abstenció i setze vots en contra (PP). 
 
 
PUNT 56. MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MÉS PER MALLORCA SOBRE EL 
CATÀLEG DE CAMINS PÚBLICS DE MALLORCA. 
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Es dóna compte de la següent moció: 
 
Mallorca gaudeix, des de fa centenars d’anys, d’una important xarxa de camins 
públics els quals, històricament, han servit per mantenir l’accés a les explotacions 
agràries que han sustentat una part important de l’economia illenca. 
 
Aquesta notable xarxa de camins públics es troba estesa arreu de la nostra illa i, en 
moltes ocasions, trancorren per diversos termes municipals. 
 
Molts d’aquests camins, una vegada desapareguda l’explotació agrària, han quedat en 
desús. Aquesta situació, en cap cas, reverteix la seva condició de titularitat pública. 
 
També ens trobam amb una nova realitat on els nous propietaris de terrenys o bé les 
famílies terratinents històriques han intentat fer un ús privatiu d’alguns d’aquests 
camins; col·locant o fent desaparèixer tancaments de camins en funció dels seus 
interessos particulars. 
 
El grup de Consellers de MÉS per Mallorca vol reivindicar, com han fet les coalicions 
o grups polítics que ens han precedit històricament, el bon ús dels camins públics. Uns 
espais que han de mantenir-se oberts i de titularitat pública en front de l’apropiació i 
l’ús indegut per part d’alguns propietaris. 
 
Els ajuntaments de Mallorca tenen l’obligació i, a parer nostre, la necessitat de definir 
tots els camins públics per tal de garantir-ne el seu ús a tota la ciutadania, elaborant el 
corresponent catàleg de camins públics. 
 
El Consell de Mallorca disposa d’un excepcional equip tècnic que du molts d’anys 
treballant en l’àmbit dels camins públics. 
 
Per tot això, el grup de Consellers de MÉS per Mallorca al Consell Insular proposa al 
Ple que adopti el següent: 
 
Acord 
 
La consellera de Medi Ambient farà les gestions oportunes per a realitzar una 
convocatòria pública de subvencions en espècies per tal que els Ajuntaments de 
Mallorca puguin elaborar el seu catàleg de camins públics. 
 
 
La Sra. CAMPOMAR (MÉS per Mallorca) inicia la seva intervenció i explica la moció. 

Diu que se pretén formalitzar una resolució que se va adoptar al Ple i donar impuls a una resolució del 
darrer debat de Política General, per tal que la consellera executiva de Medi Ambient faci totes les 
gestions oportunes per establir una convocatòria pública de subvencions en espècie –ja no se demana 
una subvenció econòmica– que faci possible que els ajuntaments de Mallorca puguin elaborar i aprovar 
el seu catàleg de camins públics. 

Recorda que des de fa més de quinze anys el Departament Tècnic de Medi Ambient del Consell de 
Mallorca ha donat assessorament tècnic a tots els ajuntaments sobre aquesta qüestió, i es pot constatar 
fàcilment si se consulta els BOE i els BOIB que correspon. 
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En canvi, actualment i per raons polítiques, s’han donat instruccions al personal tècnic perquè deixi en 
suspens aquesta col·laboració amb els ajuntaments, al·legant que no se fa perquè no és competència del 
Consell de Mallorca.  

Tot i que no en tenen constància per escrit, sí que saben que aquesta col·laboració no se fa, de moment, 
raó per la qual volen fer notar que durant molts d’anys sí que s’ha fet. Destaca la importància de fer 
costat als ajuntaments sobre aquesta qüestió concreta, que és més important que mai perquè com més 
normalitzat i regulat estigui més seguretat jurídica aportarà a tothom i més garantia d’un bon ús 
d’aquests camins públics.  

La Sra. DUBON (PSOE) intervé a continuació. 

Anuncia que el seu Grup votarà a favor de la moció, però assenyala que han parlat amb el portaveu del 
Grup MÉS per acordar la inclusió d’un segon punt, que llegeix tot seguit: 

“Instam que el Consell de Mallorca rendabilitzi la labor realitzada des de fa molts d’anys i que ha donat 
com a fruit 31 catàlegs finalitzats i lliurats als respectius ajuntaments i per tant sol·licitam a Cooperació 
Local que impulsi la finalització dels respectius procediments administratius municipals”.  

Explica que allò que pretén el PSOE amb la inclusió d’aquest segon punt és que ja se comenci a 
comprovar, a veure, com se van obrint camins públics, que és una de les grans demandes que té aquesta 
illa i és també una assignatura que manté encara sense resoldre.  

Fa notar que existeix molta confusió entre la ciutadania sobre aquest tema, com també que els 
responsables d’obrir camins són, majoritàriament, els municipis tot i que per fer-ho necessiten tenir un 
catàleg ben elaborat.  

Reitera que varen presentar una pregunta per escrit al Departament de Medi Ambient i que ja han 
obtingut com a resposta que són 31, els catàlegs elaborats i lliurats als ajuntaments. Ara Cooperació 
Local hauria d’ajudar en el procediment necessari per concloure aquest procés, que consisteix a 
aprovar-ho, en el Ple, fer l’exposició pública pertinent i finalment fer l’aprovació definitiva.  

Per acabar, reitera els motius pels quals és molt important finalitzar correctament aquest procediment i 
satisfer correctament la voluntat de la població de Mallorca en aquest sentit. 

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

Destaca l’extraordinària xarxa de camins que permeten descobrir paisatges meravellosos, que conforma 
un potencial extraordinari amb vista a afavorir una oferta turística per a tot l’any.  

Fa avinent que s’han fet actuacions que posen de manifest l’interès de l’actual equip de govern per 
millorar aquesta xarxa de camins per fer possible el seu creixement. Amb aquesta finalitat s’han signat 
convenis amb l’Ajuntament d’Alaró i amb l’Ajuntament de Deià, per tal d’integrar en les rutes 
senderistes del Consell de Mallorca els camins o trams de vies rurals que hi transitin, que d’aquesta 
forma queden incloses en les rutes d’interès excursionista de la serra de Tramuntana.  

A més a més, també s’han fet millores en altres camins, com ara les obres de restauració del Camí des 
Correu, la senyalització de la variant B de la ruta de Pedra en Sec que enllaça Es Capdellà amb 
Estellencs o la millora i senyalització del Pas de s’Escaleta.  

Com a conseqüència d’aquest interès, destaca que el departament de Medi Ambient del Consell de 
Mallorca col·laborarà amb els ajuntaments per elaborar el catàleg de camins i també ho farà donant 
assistència tècnica als ajuntaments per mitjà d’un conveni de col·laboració.  

Per aquesta raó no es pot parlar de subvenció, perquè aquesta ajuda no implicarà una dotació dinerària, 
atès que com a conseqüència del debat de les propostes de resolució va quedar clar que no és possible 
destinar-hi una dotació econòmica, però sí que tendran suport tècnic i administratiu. Així, els tècnics 
del departament de Medi Ambient faran  una feina de camp, de recerca d’informació sobre cartografia, 
tipologia del sòl, per tal d’obtenir la màxima informació de cadascun dels camins i se’n farà una fitxa 
tècnica, que se farà arribar a cadascun dels ajuntaments.  

Observa que cada ajuntament ha de fer el seu inventari de béns, en el qual hi han de constar els camins 
municipals de titularitat pública; aquest treball és competència de cada ajuntament, i és el personal 
tècnic qui n’ha de determinar aquesta qualificació. 



 248

Destaca que la mesura de signar aquest conveni de col·laboració és la resposta a la transacció que va 
plantejar el PP durant el debat de les propostes de resolució del Debat de Política General. Recorda que 
la transacció del PP oferia ajuda econòmica i/o tècnica, que en el Ple d’avui se concreta com ajuda 
tècnica en els termes que indica tot seguit, textualment: “El departament de Medi Ambient del Consell 
de Mallorca tramitarà un conveni de col·laboració amb els ajuntaments de Mallorca per tal que puguin 
elaborar el seu catàleg de camins públics”.  

La Sra. CAMPOMAR intervé en torn de rèplica. 

Assenyala que el seu Grup voldria que aquesta col·laboració de la institució comprengui l’ajuda per 
elaborar el catàleg però també ajudi en la seva tramitació. 

La Sra. DUBON intervé en torn de rèplica.  

Quant al segon punt que s’ha proposat, vol saber si també s’acceptaria. 

La Sra. ROCA intervé per donar la resposta oportuna. 

Respon afirmativament. Reitera exactament tot el que ha explicat abans sobre els termes del conveni de 
col·laboració. Torna a dir que quan els ajuntaments rebin tota la informació debatran internament, amb 
els seus tècnics, quins són els camins de titularitat pública i quins són de titularitat privada.  

En conseqüència, en el segon punt, i en el primer, indicant que el departament tramitarà el conveni de 
col·laboració amb els ajuntaments perquè puguin elaborar el seu catàleg de camins. Si s’accepta 
aquesta transacció i afegir-ho al punt 2, el PP votarà a favor d’aquest punt i si no l’accepten, votarà en 
contra.  

La Sra. CAMPOMAR intervé a continuació. 

Indica que s’ha referit a la dificultat que tenen els ajuntaments per fer la tramitació, per exemple quan 
s’ha de fer el text refós. Per aquest motiu ha demanat si el Consell de Mallorca donaria també aquesta 
ajuda.  

El Sr. ROTGER demana si s’accepta la transacció en aquests termes: elaborar i tramitar. Perquè quedi 
clar, dóna la paraula a la Sra. Soler. 

La Sra. SOLER (consellera executiva de Medi Ambient) pren la paraula. 

Explica que així com estableix actualment el Reglament d’Organització del Consell de Mallorca les 
competències que té assignades, l’únic que pot fer el departament de Medi Ambient és ajudar els 
ajuntaments a fer una relació de tots els camins del seu municipi, amb la seva cartografia, la seva 
història, etc. Aquesta informació s’enviarà a cada ajuntament, qui serà, a partir d’aquest moment, el 
responsable de tramitar-ho, de presentar-ho al Ple i de definir quins camins són públics i quins són 
privats; en aquest sentit, l’ajuntament n’és responsable al 100%. 

Torna a dir que el seu departament, d’acord a l’esmentat decret d’organització i a les competències que 
té assignades el Consell de Mallorca no pot fer res més. Diu que aquest és el motiu pel qual no se 
poden aprovar subvencions en espècia, perquè no ho permet l’article 2 de la Llei de subvencions ni 
tampoc la Disposició Addicional cinquena, per la qual cosa l’oferiment és de col·laboració 
administrativa i posa tot el seu personal tècnic a disposició dels municipis, en els termes i amb les 
limitacions que ja ha explicat abans i que torna a explicar.  

Reitera que el PP ho accepta en els termes que ha explicat i assenyala que en els darrers anys 
segurament la institució s’ha excedit en les seves competències determinant quins camins eren públics i 
quins eren privats, funció que no és competència del Consell de Mallorca.  

Per aquestes raons no és possible fer la tramitació tal i com està redactat a la moció, perquè no és 
correcte parlar de subvenció en espècie. Tot seguit, per corroborar aquest punt, llegeix textualment la 
Disposició Addicional cinquena a què s’ha referit abans: “Només podran tenir la consideració de 
subvencions en espècie aquelles aportacions de drets, béns o serveis que l’Administració hagi adquirit 
de conformitat amb la normativa de contractes del sector públic, amb la finalitat exclusiva de cedir-los 
a un tercer o beneficiari”.  
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Fa notar que la qüestió que planteja el Grup PSOE i el Grup MÉS  no correspon a aquest supòsit i per 
aquesta raó el PP demana que canviïn els termes que s’ha indicat per aplicar la llei, simplement. 
Insisteix a dir que ho fan per motius legals.  

Reitera que si s’admet que el departament de Medi Ambient aportarà la col·laboració administrativa, el 
PP votarà a favor de la moció. 

El Sr. ENSENYAT (MÉS per Mallorca) intervé a continuació. 

Diu que el seu Grup hi està totalment d’acord, però vol que quedi constància que la feina no acaba quan 
el Consell de Mallorca presenta el catàleg a l’ajuntament. Fa notar que quan l’ajuntament el presenta al 
Ple es poden produir al·legacions i no sempre l’ajuntament té recursos humans o tècnics per resoldre-
les i per fer els informes necessaris, jurídics o de qualsevol altre tipus, per acabar en la redacció del text 
refós.  

Assegura que han pogut constatar que aquesta és la situació, i aprofita per recordar que fins ara sí que 
tenien aquest tipus de servei per part de la institució en tot aquest procés. Diu que aquest és el motiu de 
preocupació dels ajuntaments, que l’ajuda s’acabi en el moment de lliurar-los el catàleg i per aquest 
motiu demana que se faci el seguiment oportú fins a la seva tramitació definitiva.  

Diu a la Sra. Soler que ho poden expressar en els termes que el PP vulgui, sempre i quan el Consell de 
Mallorca se comprometi a cobrir tot el procés fins que s’aprovi definitivament cada catàleg.   

La Sra. DUBON intervé tot seguit. 

Diu que vol fer un incís, perquè precisament el punt 2 anava en aquest sentit, de forma que quan el 
catàleg entra a l’ajuntament trobi que li fa costat el Departament de Cooperació Local, precisament per 
les raons que acaba d’explicar el Sr. Ensenyat.  

Fa notar que moltes vegades els ajuntaments tenen mancances de personal i requereixen aquest tipus 
d’ajudes i de suport i considera que aquesta és precisament la funció del departament de Cooperació 
Local.  

El Sr. MAS (secretari general del Consell de Mallorca) demana si poden llegir textualment la redacció 
definitiva de la transacció. 

La Sra. SOLER intervé  tot seguit.  

Pel que fa al punt 1, recorda que l’acord de la moció indicava: “La consellera de Medi 
Ambient (i hauria de dir el departament de Medi Ambient) farà les gestions oportunes 
per realitzar una convocatòria pública de subvencions en espècie”.  

Fa notar que això, legalment, és impossible, per la qual cosa s’ha de canviar la 
redacció en el sentit que allà on diu: “...farà les gestions oportunes per realitzar una 
convocatòria pública de subvencions en espècie”  ha de dir: “ ...farà una convocatòria 
pública per establir una col·laboració administrativa per tal que els ajuntaments de 
Mallorca puguin elaborar el seu catàleg de camins públics ”.  

Quant al punt 2, la redacció és la que ha proposat el PSOE, si sembla bé.  

Se sotmet la següent proposta esmenada a votació: 

1. El Departament de Medi Ambient farà una convocatòria pública per establir 
una col·laboració administrativa per tal que els ajuntaments de Mallorca puguin 
elaborar el seu catàleg de camins públics. 
 
2. Instam que el Consell de Mallorca rendabilitzi la labor realitzada des de fa molts 
d’anys i que ha donat com a fruit 31 catàlegs finalitzats i lliurats als respectius 
ajuntaments i per tant sol·licitam a Cooperació Local que impulsi la finalització dels 
respectius procediments administratius municipals.  
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S’aprova per unanimitat. 

 
PUNT 60. MOCIÓ DEL GRUP SOCIALISTA SOBRE LA NECESSITAT D’UN 
PLA URGENT DE MESURES CONTRA LA POBRESA I EXCLUSIÓ A 
MALLORCA. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
Atès que a la memòria de l’IMAS de l’any 2012 es diu que el nombre de demandes a 
les oficines d’atenció ciutadana, ha crescut respecte del 2011 un 50%, passant de 
24.630 a 35.516. 
 
Atès que a la mateixa memòria  es posa de manifest el descens de moltes de les 
respostes que fa l’IMAS envers a les demandes que reben els seus serveis.  
 
Atès que, per un altre costat,  el document de l’IMAS sobre el Diagnòstic per al Pla 
Estratègic ens parla de la gravetat de la crisi amb dades molt dramàtiques.  
 
Atès que, fins ara, l’IMAS no ha posat en marxa cap actuació especial  rellevant com 
a resposta a la gravetat de la situació social de Mallorca, malgrat les dues mocions 
presentades per aquest grup l’octubre del 2012 i el passat mes de maig, propostes que 
foren rebutjades pel Grup de Consellers del Partit Popular.   
 
Per tot això, i donada la situació d’emergència social que existeix a Mallorca, el 
GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA  proposa pel seu debat i 
aprovació al proper Ple de la institució la següent MOCIÓ: 
 
1.-El Consell de Mallorca elaborarà, en el termini de dos mesos, amb la participació 
de les entitats i organismes del sector, un pla d’urgència contra la pobresa i l’exclusió 
social a Mallorca. 
 
2.-Aquest Pla d’urgència hauria d’incloure al menys les següents línies d’actuació: 
 

• Protegir les famílies i infants en risc més afectades per la crisi i que ara no 
estan ateses. 

 
• Protegir a les persones dependents més afectades per la crisi i que viuen soles i 

esperen una prestació de la Llei de Dependència. 
 

• Impulsar programes per a la inserció laboral de les dones que no tenen 
ingressos familiars. 

 
• Protegir a les persones immigrants més afectades per la crisi per evitar la seva 

marginació crònica. 
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• Impulsar Plans municipals de Serveis Socials contra la pobresa.  

• Impulsar la participació del tercer sector en totes les actuacions d’urgència que 
es facin. 

 
• Impulsar Convenis amb les patronals empresarials i entitats sindicals per 

col·laborar en totes les actuacions d’urgència que es facin. 
 
3.-El Consell de Mallorca modificarà el pressupost actual per tal d’afrontar les 
despeses imprescindibles per sufragar aquest pla especial. 
 
 
El Sr. GARAU (PSOE) inicia la seva intervenció.  

Fa avinent la situació preocupant en què es troba l’economia i que el propi personal tècnic de la 
institució que treballa en aquest àmbit assegura que l’índex de pobresa a Mallorca ha passat del 18% al 
28% només en cinc anys i que del 4% de famílies sense treball s’ha passat a un 15,5%, que un 30% de 
persones de més de 65 anys es troben en risc de pobresa o exclusió, que el 33% de nins de menys de 16 
anys estan en aquesta mateixa situació. Diu que aquestes dades i d’altres se varen presentar al darrer 
Consell Assessor, per la qual cosa la Sra. Cirer les coneix prou bé.  

Observa que tot i que se parli d’una reactivació econòmica a partir de 2014 ja existeix a Espanya un 
conjunt de població que no se’n beneficiarà ni s’integrarà socialment a causa de la pèrdua de capacitats, 
habilitats i contactes en xarxes socials, etc. Per aquesta raó el problema de marginació de molta gent de 
Mallorca serà crònic, és un risc ben clar i malgrat els esforços que tothom fa, i en els quals ell creu, 
considera que aquesta esforç encara ha de ser més intens.  

Comenta que la proposta que presenta el PSOE avui segueix la línia de les que ja ha presentat en 
ocasions anteriors, però avui la volen concretar d’una forma molt específica. Per aquest motiu, ahir 
varen presentar al registre de la institució una proposta que conté set línies d’actuació, 36 mesures 
concretes amb un pressupost de 9,5M€.  

Puntualitza que no ho hauria de fer el Consell de Mallorca, sinó que com institució competent en 
aquesta matèria i com organisme més important del serveis socials de Mallorca hauria de ser l’àrbitre, 
l’element impulsor, promotor, motivador, aglutinador, etc. El que està clar és que entre el 65% i el 70% 
de demandes d’intervenció de persones de Mallorca provenen de la ciutat de Palma, raó per la qual 
l’Ajuntament de Palma s’ha de comprometre més del que ho fa.  

Recorda que l’Ajuntament de Palma va tancar el pressupost de 2012 amb un superàvit de 27M€ i diu 
que tant de bo ho pogués fer també el Consell de Mallorca. Retreu que va deixar de gastar 4M€ en 
ajudes socials, mentre que el Consell de Mallorca li subvenciona el Pla de Prestacions Bàsiques (PPB) i 
les despeses de molts dels seus menors i també moltes estades de persones majors a les residències del 
Consell de Mallorca, per bé que l’Ajuntament de Palma no s’implica tot el que ho hauria de fer.  

Diu que actualment l’Ajuntament de Palma, el Consell de Mallorca i el Govern de les Illes Balears 
estan en condicions d’aconseguir, amb un esforç extraordinari, posar en funcionament un pla que 
impliqui entitats, ajuntaments, empresaris, etc. per tal d’aconseguir que no hi hagi menors que se 
quedin sense menjar, i no hi hagi dones que quedin durant molts d’anys sense feina, ni persones majors 
soles i sense l’ajuda a la dependència, perdudes en qualsevol bloc d’habitatges.  

Torna a dir que són moltes, les persones que es troben en una situació especialment greu, raó per la 
qual el PSOE ha presentat aquesta proposta. Diu que la propera setmana la presentaran a les entitats del 
tercer sector, als empresaris i voldrien que el Consell de Mallorca sigui el líder d’aquesta iniciativa; si 
ho fa, el PSOE quedarà en un segon pla, i si ho refusa serà aquest Grup polític intentarà tirar endavant 
aquesta proposta, perquè la considera necessària, útil i no partidista. 

Observa que la realitat mostra una cara diferent a l’esperada, se produeix un procés de marginació 
crònica de molta gent i és inqüestionable que s’ha de fer molt més del que se fa actualment.  
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El Sr. ENSENYAT (MÉS per Mallorca) inicia la seva intervenció. 

Assenyala que avui matí s’ha assabentat, per la ràdio, que la Comunitat Autònoma de les Illes Balears 
és la que ha patit la retallada més important en matèria de serveis socials. Per aquesta raó, és un 
element a considerar precisament en el debat d’avui perquè es tracta d’una situació que comença a ser 
límit en la qual és obvi que s’hi ha d’implicar el Consell de Mallorca, però també els ajuntaments i les 
entitats socials, de forma coordinada tal i com expressa aquesta moció. 

Anuncia el vot positiu del seu Grup a la moció i aporta també una reflexió sobre aquestes paraules de 
les quals no en recorda l’autor: “Quan jo don menjar a un pobre em diuen que som un sant, però quan 
deman perquè aquest pobre no pot menjar, em diuen que som un comunista”. Observa que potser és ara 
el moment de ser un poc menys sants i un poc més comunistes, en el sentit de qüestionar-nos si 
aquestes polítiques que ens estan imposant contínuament des d’Europa, que són polítiques d’austeritat i 
de no dur endavant cap ni una de les iniciatives que estimularien econòmicament la societat, que varen 
sotmetre en primer lloc el govern de l’expresident Sr. Rodríguez Zapatero i després el de l’actual 
president, el Sr. Rajoy.  

Fa avinent que l’actual govern també ho ha  fet així, fins i tot en contra de les promeses electorals, raó 
per la qual la gent s’ha de qüestionar si condueixen a alguna cosa més que a seguir generant pobresa i 
misèria.  

Destaca que, al seu parer, és molt important aquest component d’anàlisi en el debat d’una moció 
d’aquest caire, i considera que és precisament allò que no s’ha fet.  

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

Anuncia el vot desfavorable del PP a la moció, però no perquè no vulgui fer la feina que el Sr. Garau 
proposa en el pla d’urgència que ha explicat, sinó perquè allò que no fa el PP és un pla d’urgència.  

Assegura que tota la feina que ell ha explicat, ja la fa el PP durant la seva legislatura sense tenir un pla 
d’urgència, sinó per mitjà d’una sèrie de mesures que pretenen pal·liar aquesta crisi econòmica actual, 
crisi que certament ara s’està agreujant, però s’ha d’admetre que ja ve d’enrere. Aquestes actuacions 
són les que dur endavant des de fa dos anys la Sra. Cirer, al capdavant del departament de Benestar 
Social.  

Reitera que l’equip de govern destina recursos a aquestes àrees de necessitats específiques, augmenten 
el nombre de places residencials, amb un nou alberg a la part forana de Mallorca (un augment de 25 
places a Manacor i de 50 places a Ca l’Ardiaca).  

Tot seguit explica de forma detallada quines són aquestes mesures que han engegat per a pal·liar la 
crisi.  

Informa que tenen un nou pla de funcionament de les UME, com a recurs insular, no només 
circumscrites a la zona de Palma sinó més enllà del seu terme municipal. Disposen també d’un nou 
projecte: Espai, dotat amb 0,5M€; han augmentat la dotació de la Renda Mínima d’Inserció (RMI) fins 
a 7M€; convocatòria per a subvencionar la contractació d’usuaris de RMI; impuls i Plataforma del 
tercer sector del manifest per a la contractació social responsable que va celebrar el passat 24 de maig 
la seva primera trobada; s’ha donat cobertura a la teleassistència als municipis, dins el conveni del 
PPB; tenen un protocol de prioritats socials per a l’accés a places residencials de gent gran en situació 
de vulnerabilitat social; dotació d’ajudes individuals per a la gent gran per un valor de 150.000€; 
215.000€ per a ajudes individuals per a persones discapacitades; ajudes de 3M€ per ajudar el servei de 
Menors i Família, etc.  

Diu al Sr. Garau que el Grup del PP no ha rebut encara les propostes que ell ha esmentat, tot i que les 
cercarà. Demana al Sr. Garau per quin motiu no les va presentar dilluns passat, al Consell Assessor que 
se va celebrar a l’IMAS, atès que era aquest el fòrum més adient per fer-ho. 

Quant al pla de què ha parlat, li diu que respecta que ell sigui més teòric però afirma que ella no ho és. 
Aleshores, n’ha parlat abans amb la Sra. Cirer per poder presentar una proposta al Sr. Garau, que és 
aquesta: se podrien incloure totes les actuacions que ha explicat abans, que ja s’estan fent des de 
l’IMAS, dins el pla que se va acordar en el sí del Consell Assessor de dilluns passat,  que també s’ha 
creat una subcomissió.  

D’aquesta forma, el Sr. Garau podria quedar més tranquil, perquè ja s’anomena “pla” . 
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Reitera que no és que el PP no hi vulgui destinar més recursos, sinó que ja els hi destina. També reitera 
que el PP no ho anomena pla, sinó donar resposta a la ciutadania de Mallorca, perquè allò que demana 
són solucions, independentment de com se les nomeni.  

Per acabar, diu al Sr. Garau que considera una manca d’ètica per part seva que no hagués participat en 
el pla del Consell Assessor celebrat dilluns passat, argumentant que no ho considerava adient, si ja 
tenia pensades totes les propostes que va presentar a continuació, en menys de 48 hores, ahir dimecres, 
al registre de la institució.  

Diu que és prou clar que al Sr. Garau no li agrada el pla d’actuacions del PP perquè no és “el seu” pla. 
Diu que encara no s’ha temut que va perdre les eleccions de 2011 i ara voldria que el PP governàs amb 
un pla fet per ell.  

Per acabar, qualifica la intervenció del Sr. Garau de demagògia total i absoluta.  

El Sr. GARAU intervé en torn de rèplica.  

Diu que no sap quants plans té el Consell de Mallorca: Pla de carreteres, Pla de residus, Pla de camins, 
Pla d’Igualtat, etc. però quan ell parla d’un pla, sembla que el PP té una fòbia especial a aquest terme i 
ho refusa directament.  

Fa avinent a la Sra. Garcia que el concepte “pla” és un concepte neutre, que no és d’esquerres ni de 
dretes, sinó una forma de fer feina un poc més organitzada, cosa que al PP li costa molt, atès que el 
passat dilluns, en la reunió del Consell Assessor del passat dilluns varen quedar paleses totes les 
discrepàncies relacionades amb allò que ell ha explicat abans.  

Puntualitza, en aquest sentit, que tot i que ell pensava que no hi havia de ser present, fa avinent a la Sra. 
Garcia que sí que hi pot assistir, perfectament, i que ja li agradaria ser-hi, però va pensar que era millor 
que no hi fos ell, per no embullar més la qüestió de la planificació estratègica.  

Atès que la Sra. Garcia ha insistit a dir que el PP fa actuacions, però sense tenir un pla, li explica tot 
seguit què és el que ha fet el PP durant els anys 2011 i 2012, amb dades seves, que ha aportat el 
personal tècnic del Consell de Mallorca. Assegura que compararà les dades de desembre de 2011 amb 
desembre de 2012, que són les úniques que té disponibles.  

Diu que s’ha passat de tenir 70 famílies d’acolliment a 47, l’any 2012; de 44 adopcions a 29, l’any 
2012; de beneficiaris per a ajudes individuals de persones majors, de 307 a 92 l’any 2012; en totes les 
residències, ha disminuït el nombre de persones ateses, tret de la Residència Huialfàs; en els tallers 
d’estimulació cognitiva, s’ha passat de 1.627 persones a 1.476, l’any 2012; les persones discapacitades 
ateses en el Programa Ergon, insertades en empreses privades han passat de ser 339 a 211, l’any 2012; 
les persones beneficiàries d’ajudes individuals per discapacitat, han passat de ser 307 a 92; les visites 
d’accessibilitat per a persones discapacitades, de 230 a 183; les persones beneficiàries de RMI, de 
1.958 titulars a 1.840 titulars; la quantitat econòmica és de 500.000€ menys el 2012 que el 2011.  

Fa notar que és clar, sense Pla d’urgències no se sap què és el que se fa.  

Assegura que moltes persones que varen assistir al Consell Assessor del passat dilluns se varen mostrar 
sorpreses, quan varen veure aquestes xifres, perquè hi havia una quantitat important de respostes de 
l’IMAS que eren menors que les de l’any 2011.  

A continuació dóna més dades. Diu que les 24.630 demandes ateses l’any 2011 s’havien convertit en 
35.516 l’any 2012.  

Destaca que són quasi 11.000 més i que és obvi que hi ha més demanda perquè han augmentat els 
problemes socials, però no és un problema d’uns partits polítics ni d’unes administracions 
determinades, sinó un problema de la ciutadania.  

Puntualitza també que no és que se facin les coses malament, sinó que les actuacions són insuficients 
perquè els problemes han crescut molt i encara creixeran més, fins a fer-se crònics.  

Reitera la importància pràctica de seguir un pla pel fet que permet fer una gestió, dur-ne un seguiment, 
avaluar-la, se’n dona comptes, se revisa i se’n torna a fer un altre, si és el cas o no se’n fa cap altre, si 
les coses s’han solucionat. Pensa que tothom entén perfectament què és un pla, i ho reivindica com a 
mètode de treball.  
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Fa notar que no només l’ha de fer el Consell de Mallorca, aquest pla, sinó que tant l’Ajuntament de 
Palma com els ajuntaments grans hi han de participar activament. Fa avinent que els dónen 4M€ per a 
despesa corrent, per la qual cosa li agradaria saber quins percentatge d’aquesta quantitat se destinarà a 
solucionar problemes socials que tenen als seus municipis. Torna a dir que ho voldria saber.  

Reitera que si no se té un pla, si la màxima autoritat del Consell de Mallorca no té un pla d’actuació 
que se pugui presentar, explicar, demanar a altres autoritats municipals i autonòmiques que s’impliquin, 
que revisin qüestions com ara la targeta sanitària, els problemes fiscals de les persones que tenen RMI i 
tot un conjunt d’aspectes com els que conté la proposta que el PSOE va enregistrar d’entrada al Consell 
de Mallorca ahir, projecte en el qual s’hi implicaran de bon grat, en la forma que ja ha explicat abans. 

Torna a dir que no serà present a les reunions del Consell Assessor per no empipar, però afirma que 
farà totes les gestions que aquest li encomani.  

Per acabar insisteix a dir que és del tot necessari fer l’esforç que ha demanat i fa notar que ara sí que hi 
ha recursos econòmics per fer-ho, atès que la partida econòmica que requereix fer el tipus d’actuacions 
que esmenta la proposta del PSOE no és una quantitat molt especial. 

El Sr. ENSENYAT intervé tot seguit. 

Demana un aclariment, atès que s’han referit al Consell Assessor que se va celebrar el passat dilluns. 
Observa que el seu Grup polític no ha rebut cap convocatòria en aquest sentit; en desconeix el motiu i 
en vol deixar constància, perquè convendria que se revisi. 

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

En primer lloc, diu al Sr. Ensenyat que haurien d’haver rebut dues convocatòries. Explica que la 
primera estava programada per dia 3 de juny però després hi va haver un canvi de data i se va convocar 
per a dia 10 de juny. Li demana disculpes per aquest error i li assegura que revisaran quin ha estat el 
motiu.  

A continuació se refereix a la moció. Diu al Sr. Garau que ell té una habilitat, en qüestions de serveis 
socials, que li reconeix, en el sentit que domina molt bé el llenguatge i és capaç d’exigir a l’equip de 
govern, i ara també al Consell Assessor i a l’IMAS, plans estratègics i ara ja un pla d’actuació concret. 
Diu que està molt bé, no ho critica, però observa que ella no té aquesta habilitat i que a vegades se perd 
entre el discurs del Sr. Garau.  

Tot i això, manifesta que li és ben igual, perquè la seva responsabilitat no inclou seguir fil per randa el 
discurs del Sr. Garau, per be que ell s’ho pensi, sinó que se centra en tot allò que ha explicat la Sra. 
Garcia, de forma que davant una situació de dificultat s’han de posar sobre la taula mesures concretes 
per atendre les persones: és aquesta, la seva responsabilitat.  

Reconeix al Sr. Garau que és cert, que sempre se poden fer més coses, però sobre aquesta que li ha 
definit li assegura que hi fan tot el que poden i una mica més encara, tan ella com la resta de persones 
que en són responsables com a personal polític i personal tècnic, dins l’IMAS. 

També li reconeix la seva sorpresa perquè, una vegada més, fent gala de la seva habilitat, comença 
explicant el tema de la moció però de sobte diu que ha presentat un pla de set línies d’actuació, més 36 
mesures, ben quantificat en una proposta. En aquest sentit, reitera la sorpresa que li ha produït però li 
diu que n’està satisfeta perquè ho considera positiu, com ho és qualsevol aportació que prové d’un 
Grup polític, sigui el seu o sigui un altre, o d’un col·lectiu o altre que vulgui fer feina sumant esforços. 
Li sembla perfecte, però també destaca que ella té una part de raó important, que ja ha expressat molt 
bé la Sra. Garcia quan li ha fet notar que ell ha pres una direcció diferent, i no cap a la possibilitat 
d’actuació immediata, perquè aquesta la tenen els equips de govern de les diferents institucions, sinó 
que emmarca la seva actuació dins una línia de difusió i de debat mediàtic–social–empresarial, etc.  

Li fa notar que serà perfecte, que tendrà molta difusió, molta oportunitat de reunir-se, però a l’hora de 
dur-ho a la pràctica potser serà més complicat i haurà d’esperar, com a mínim, que arribin unes 
eleccions i com a mínim que el seu programa electoral sigui atractiu per a la ciutadania i, com a mínim, 
que aconsegueixi una majoria suficient per poder governar. 

També li diu que si ell és responsable, i és conscient que se necessiten mesures urgents perquè ens 
trobam en una situació de dificultat, ha d’entendre que el que planteja és complicat, si totes aquestes 
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persones que necessiten una ajuda immediata han d’esperar com a mínim dos anys per saber si després 
la situació li és del tot favorable a ell, per poder aplicar les mesures que suggereix.  

Torna a dir que li respecta profundament la línia de feina que ell ha iniciat, però li adverteix que ella no 
està segura que hagi encertat la més adequada per aconseguir l’objectiu que se proposa. 

Expressa la seva coincidència amb allò que ha expressat el Sr. Ensenyat en la seva intervenció, en el 
sentit que s’ha d’actuar i que s’ha de fer de forma coordinada entre totes les administracions.  

Quant a les informacions radiofòniques de què ha parlat el Sr. Ensenyat, ho reconeix. Diu que són 
certes, i que ho han assumit i han fet una passa endavant per aconseguir mitigar l’impacte que han 
produït les retallades que han aplicat des del Govern de l’Estat persones del seu propi partit. Assegura 
que continuarà la seva gestió per aquesta mateixa línia.   

Pel que fa a la implicació d’empresaris i d’entitats li fa saber que fa un parell d’hores que el PP ha 
presentat una iniciativa per implicar tot el teixit empresarial: la petita i mitjana empresa, el petit 
comerç, del sector autònom, etc. i retreu que el PSOE hagi votat en contra. Fa notar que pretenia 
aconseguir la implicació necessària de les entitats per lluitar contra l’exclusió social, raó per la qual 
destaca el vot negatiu del PSOE a aquesta iniciativa del PP.  

Torna a dir que valora totes les aportacions que vulgui fer el Sr. Garau, però li demana que no intenti 
conduir la situació cap a la confusió, que no intenti confondre uns col·lectius que esperen molt dels 
actuals responsables de gestionar l’àmbit dels serveis socials, i que ho obtenen en la mesura de l’esforç 
que se fa i de la capacitat econòmica de cada moment.  

Fa avinent al Sr. Garau que aquests col·lectius també esperen molt d’ell, com a persona que té un gran 
coneixement de l’àmbit dels serveis socials, potser més que el que té ella, i que és a més a més el 
portaveu del partit majoritari de l’oposició al Consell de Mallorca.  

Per acabar, reitera el vot negatiu a la proposta, que ja ha anunciat la Sra. Garcia, amb més motiu pel fet 
que es tracta d’una proposta, aquesta moció del PSOE, però allò que és important de debò per 
aconseguir aquest objectiu ho ha presentat el PP avui al Consell de Mallorca, i està ben explicat per 
etapes.   

Sotmesa la proposta a votació, es rebutja per catorze vots a favor (PSOE i MÉS per 
Mallorca), cap abstenció i setze vots en contra (PP). 
 
 
PUNT 62. MOCIÓ DEL GRUP SOCIALISTA SOBRE LA TRANSFERÈNCIA 
AL CONSELL DE MALLORCA D’ORDENACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
  
Atès que a l’article 70.3 es proclama com a competència pròpia dels Consells Insulars 
la d’Informació Turística, Ordenació i Promoció Turística. 
  
Atès que l’any 1993 (llei 9/1993) es va transferir als Consells Insulars de Mallorca, 
Menorca i d’Eivissa i Formentera la competència en matèria d’informació turística. 
 
Atès que l’any 1996 (llei 3/1996) es va transferir als Consells Insulars de Menorca i 
d’Eivissa i Formentera, però no al de Mallorca, les competències d’Ordenació 
Turística. 
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Atès que l’Estatut d’Autonomia, al seu article 61.2, diu que els Consells Insulars 
gaudiran d’autonomia en la gestió dels seus interessos d’acord amb la Constitució, 
aquest Estatut i el que estableixen les lleis del Parlament.  
 
Per tot això, el GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA proposa pel 
seu debat i aprovació al Ple del Consell de Mallorca la següent 
  
MOCIÓ 
  
El Consell de Mallorca aprova que es faci efectiu el traspàs de les competències en 
matèria d’Ordenació i de Promoció Turística al Consell de Mallorca, tal i com preveu 
l’article 70.3 del vigent Estatut d’Autonomia de les Illes Balears.  
 

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

En primer lloc, indica que han comès un error en la redacció de la moció que el PSOE va presentar i 
demana al secretari general que se faci la correcció oportuna del text, concretament en el darrer 
paràgraf, de forma que allà on diu: “el Grup Socialista al Consell de Mallorca proposa per al seu debat i 
aprovació del Ple del Consell de Mallorca las següent moció” ha de dir: “el Grup Socialista al Consell 
de Mallorca proposa per al seu debat i aprovació del Ple del Consell de Mallorca el següent acord”.   

Tot seguit recorda que fa un any i mig que el seu Grup va presentar al Ple aquesta mateixa moció per 
demanar que se fes efectiu el traspàs de les competències en matèria d’ordenació i de promoció 
turística al Consell de Mallorca, tal i com preveu l’article 70.3 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes 
Balears. 

Recorda que en el Ple que ha esmentat el Sr. Alemany va parlar sobre si era oportú o no el fet de 
plantejar-ho, avançant que no proposava que se plantejàs de forma immediata, però sí que se començàs 
a fer feina en el camí de donar compliment a allò que disposa l’estatut d’autonomia, posant en marxa 
els mecanismes necessaris per fer-ho efectiu. 

Recorda que el PP va votar en contra d’aquesta moció amb l’argument “ara no toca”, segons paraules 
exactes de la presidenta. Fa avinent que ara la situació ha canviat, de forma que ara el PP no només no 
ho demana sinó que li ofereixen i ho refusa.  

Assenyala que a la darrera conferència de presidents, celebrada el passat 29 d’abril, el president del 
Govern balear va anunciar que transferiria les competències de promoció turística als consells insulars, 
amb el compromís de fer-ho abans del final de la legislatura. Diu que la sorpresa del PSOE se produeix 
quan, mentre la resta de presidents dels consells insulars de Menorca, Eivissa i Formentera mostren la 
seva satisfacció, la presidenta del Consell de Mallorca declarava que no és el moment d’assumir més 
competències, com és el cas de la promoció turística. 

Demana si és perquè la presidenta no creu en el vertader govern de Mallorca, per bé que ella el 
presideix. O, potser, no es veu capaç d’assumir les competències sobre aquella matèria que més força 
té, a Mallorca. Demana per què ara no és el moment, i si és perquè no tenen capacitat per gestionar 
aquesta competència.  

També demana si consentiran que les altres illes exerceixin el seu dret de governar assumint les 
competències que els pertoquen, mentre que Mallorca sigui governada pel Govern de les Illes Balears.  

Recorda que l’actual equip de govern del Consell de Mallorca té l’obligació de reclamar el traspàs 
d’aquestes competències, tal i com estableix l’estatut d’autonomia. No s’ha d’oblidar que les 
competències ja ho són, del Consell de Mallorca i que només manca fer el traspàs dels recursos 
econòmics i humans per fer-ho efectiu. 

Observa que el fet d’assumir les competències no implica més despeses. Adverteix que el PSOE no vol 
ni duplicar ni augmentar la despesa, sinó assumir aquelles competències que corresponen al Consell de 
Mallorca.  
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Assenyala que tothom s’omple la boca per afirmar que el turisme és el motor de la nostra economia, i 
que és l’activitat que té més repercussió pel que fa a proporcionar ocupació i activitats i que s’ha de 
treballar per aconseguir que Mallorca sigui una destinació turística competitiva, amb una oferta 
diversificada i de qualitat. En conseqüència, si de veritat ho creuen, és el moment de demostrar-ho.  

Adverteix que tot el sector turístic coincideix a afirmar que la marca Illes Balears no existeix, i que hi 
ha quatre marques: Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera; és un fet real, i és de justícia que cada illa 
pugui decidir sobre la seva promoció.  

Davant aquesta situació, el seu Grup opina que no se pot refusar la transferència en matèria de 
promoció turística i que, alhora, s’ha de fer efectiva la competència d’ordenació turística per tal 
d’igualar les competències transferides als consells insulars, perquè el Consell de Mallorca és l’únic 
que no gestiona aquestes competències.  

Torna a retreure aquesta situació i destaca que és ara, el moment adequat per fer les gestions que 
demana la moció que se presenta avui, per a la qual demana el vot a favor. 

La Sra. CAMPOMAR (MÉS per Mallorca) intervé a continuació. 

Anuncia que el seu Grup donarà suport a la moció i mostra l’acord amb allò que estableix l’Estatut 
d’Autonomia.  

Tot i que el seu Grup no donàs el seu suport a la darrera modificació que se va fer, creu que si allò que 
estableix és que el Consell de Mallorca ja té les competències esmentades, no en poden defugir.  

D’altra banda, coincideix amb tot el que ha explicat la Sra. Gómez, sobretot pel que fa a la gran 
necessitat de lideratge que té Mallorca en matèria de promoció turística.  

Diu que allò que més lamenta el seu Grup és la imatge que dóna el Consell de Mallorca sobre aquesta 
qüestió, amb el president del Govern balear que diu que transferirà les competències i la presidenta del 
Consell de Mallorca que les refusa.  

Indica que potser no hi ha bona comunicació, per la qual cosa s’hauria de comprovar si és així. Tot 
seguit posa un altre exemple semblant, referit a la Sra. Lourdes Bosch, la qual en la reunió de la 
Comissió de Turisme del passat dia 9 de maig deia textualment: “Efectivamente, las competencias en 
materia de promoción turística son de facto de los consells insulars estatutariamente, pero no han sido 
transferidas con los medios para que las ejerzan hasta ahora, y en esto tenemos culpa o responsabilidad 
todos los grupos políticos, porque en la historia de Balears han gobernado ustedes y hemos gobernado 
nosotros. De hecho, en esta legislatura, con el Partido Popular, es cuando se va a llevar a cabo. 
También nos alegramos de que el Partido Socialista comparta la mencionada alegría.” 

Fa avinent que no sap si també hi és al Consell de Mallorca, aquesta alegria, i ho voldria saber.  

Per aquestes raons considera que és lamentable aquesta indefinició que s’ha produït en la imatge que 
s’ha donat fins ara. Demana que se posin d’acord per tal d’oferir una imatge unitària, perquè la gent de 
Mallorca no mereix aquest espectacle.  

El Sr. JUAN (conseller executiu de Presidència) inicia la seva intervenció. 

Diu que és cert que les competències que marca l’article 70.3 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes 
Balears comprèn les de la promoció turística, entre d’altres com són les d’agricultura, de ramaderia, de 
transport públic, etc. 

Tot i això, com ja va dir la presidenta, i ho ha repetit recentment davant tot el sector hoteler, ara no és 
el moment d’assumir noves transferències al Consell de Mallorca.  

Fa notar que la situació no ha canviat, sinó que durant els dos anys de gestió s’ha treballat per reajustar 
el Consell de Mallorca amb vista a evitar duplicitats, però la situació real de la gent del carrer no ha 
canviat, per bé que ho digui el PSOE. 

Adverteix que el PP ja explicava, en el seu programa electoral, que ara no era el moment d’assumir 
aquestes transferències, tant si es tracta de la promoció turística com de qualsevol altra i fa notar que 
l’estatut d’autonomia en marca també d’altres, al marge de la promoció turística.  
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Indica que aquesta decisió no implica que se renunciï a res, sinó únicament que ara no és el moment 
adequat.  Si en un futur la situació és diferent, no descarta que se pugui produir aquest traspàs de 
competències en matèria turística, però ho descarta completament a dia d’avui.  

Reitera que amb la seva decisió no renuncien a res i assegura que no va en detriment de la promoció 
turística de Mallorca, la qual cosa vol que quedi ben clara. Fa avinent que actualment funcionen una 
sèrie de mecanismes de promoció turística, com és el cas de l’executiva insular de Mallorca de la ATV, 
la creació de productes en comissions dins l’ATV, la reunió amb la Federació Hotelera i amb 
l’Associació de Cadenes Hoteleres de Mallorca, i tota una sèrie de línies d’actuació que duen endavant 
la promoció turística de l’illa de Mallorca. 

Afirma que el Consell de Mallorca seguirà treballant en aquestes línies i batallaran per aconseguir que 
la promoció turística, l’accés a les fires turístiques, els nous mercats emergents i que Mallorca en surti 
beneficiada d’aquesta promoció. 

Comenta que poc després de les manifestacions del Sr. Bauzá, els representants del sector turístic se 
varen reunir amb la presidenta del Consell de Mallorca i se va reconèixer que, efectivament, no existeix 
com a tal la marca Illes Balears, però també el president de l’Associació Hotelera de Mallorca i de la 
Federació Hotelera de Mallorca va comentar que no és el moment de disgregar fons públics quan 
precisament tenim tan pocs fons per accedir a la promoció turística.  

Comenta que en el moment actual no té sentit obrir una batalla entre les illes per accedir als mateixos 
mercats emissors i fa notar que és lògic, atès que aquests hotelers tenen representació a les quatre illes. 
És obvi que malbaratar recursos en una batalla interna en aquestes condicions és molt poc lògic, per la 
qual cosa treballaran per fer un ús racional dels recursos.  

Explica que ara començaran les reunions de les comissions de transferències de cada illa, i adverteix 
que, si finalment se fa el traspàs de competències, des de la Comissió Insular, exigiran lògicament 
l’adequada promoció de l’illa de Mallorca, l’adequada representació a les fires, creuers, als fòrums 
turístics, per donar a conèixer nous productes, que ja se fa actualment per a la zona de la serra de 
Tramuntana, treballant amb els mercats emissors i també per aconseguir turisme per a tot l’any.  

Per acabar, reitera que la serietat, la rigorositat i la coherència fan que l’equip de govern de la institució 
consideri que ara no és el moment adequat per pressionar ni lluitar per aconseguir una competència que 
exerciran des de l’ATV. En conseqüència, votaran en contra d’aquesta moció. 

La Sra. GÓMEZ intervé en torn de rèplica. 

Diu que no la sorprèn el parer del Grup Popular, però hauria desitjat quedar sorpresa amb el vot a favor 
del PP a la moció. 

Reitera de forma detallada tots els arguments que ha donat el Sr. Juan, però els rebat tot seguit.  

Quant a l’opinió contrària a disgregar fons públics, respon que no es tracta de disgregar, sinó de produir 
un transvasament d’una banda a una altra; ni se duplica, ni se gasta més. 

Sobre la consideració que ara no és el moment d’assumir noves competències, fa notar  que sembla 
absurd que quan el president del Govern balear es mostra favorable a cedir-les, el Consell de Mallorca 
hi renunciï.   

Pel que fa a l’afirmació que no se conformaran i exigiran, replica que no s’han de conformar amb 
exigir sinó que han d’anar una passa més enllà, han de voler decidir com se fa la promoció de Mallorca. 
És obvi que no només han d’exigir a un altre que ho faci, sinó posar-se al davant, ara que tenen 
l’oportunitat, i que sigui el Consell de Mallorca qui prengui les decisions en matèria de promoció 
turística.  

I quant a les altres àrees (agricultura, ramaderia, etc.) que ha esmentat, li diu que és cert que també 
s’han de traspassar al Consell de Mallorca, i s’ha d’anar fent; precisament, l’objectiu que té en aquest 
sentit el PSOE és que passa a passa arribi el moment en què s’hagi completat el procés de traspàs de 
competències tal i com estableix l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears.  

Evidentment, són prou conscients que aquest procés demana temps, però insistiran a reivindicar-ho. 

La Sra. CAMPOMAR intervé tot seguit. 
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Reitera que està d’acord amb totes les afirmacions que ha fet la Sra. Gómez.  

Demana a l’equip de govern que no només en parlin els diaris, d’aquestes qüestions, sinó que també les 
tractin els membres de l’equip de govern en alguna reunió.  

Reitera els retrets sobre descoordinació entre institucions que ja ha expressat en la seva primera 
intervenció. 

Per acabar fa notar que si aquestes competències estan regulades per l’Estatut d’Autonomia, ens agradi 
o no s’han d’assumir, el Consell de Mallorca se n’ha de fer responsable.  

El Sr. JUAN intervé tot seguit per tancar el debat. 

Fa notar que és fàcil cercar una aparent contradicció allà on no n’hi ha.  

Considera que les intervencions del Sr. Bauzá, com a president del Govern balear i també les de la Sra. 
Salom, com a presidenta del Consell de Mallorca han estat clares, ben definides i respectuoses entre 
ambdues institucions, com ho ha estat també l’afirmació que ara no és el moment, raó per la qual 
mantendran aquest parer, per raons de coherència. 

Reitera que aquesta postura no significa que el Consell de Mallorca no lluiti i treballi, com ja ho fa ara, 
per mitjà d’altres organismes, perquè la promoció de Mallorca sigui l’adequada i la millor. Reitera els 
exemples que ja ha donat abans sobre la promoció concreta que fan. 

Afirma rotundament que no deixaran de banda aquesta responsabilitat ni deixaran que minvi el més 
mínim la promoció turística de Mallorca dins tot el procés que ha explicat. Considera que està 
garantida, entre d’altres coses pel fet que la presidenta del Consell de Mallorca ocupa també la 
presidència d’una de les comissions insulars de la ATV, la de Mallorca, i és en el sí d’aquesta comissió 
on se decideix la promoció turística de Mallorca.  

Opina que, actualment, la millor promoció turística que se pot fer sorgeix d’aquest fòrum, raó per la 
qual anima els representants del PSOE a seguir les passes de la gestió que fa l’equip de govern en 
aquest sentit.   

Sotmesa la proposta a votació, es rebutja per catorze vots a favor (PSOE i MÉS per 
Mallorca), cap abstenció i setze vots en contra (PP). 
 
 
PUNT 63. MOCIÓ DEL GRUP SOCIALISTA EN RELACIÓ A LA DEFENSA 
DEL DRET A LA LLIURE DECISIÓ DE LES DONES. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
El ministre de Justícia ha anunciat que el Govern d'Espanya presentarà aviat una nova 
regulació sobre la Interrupció Voluntària de l'Embaràs. Segons les pròpies 
declaracions efectuades pel Sr. Ministre, Alberto Ruiz Gallardón, aquesta nova 
regulació tindrà els seus punts clau en: 

• Tornar a una Llei d'indicacions molt més restrictiva que la llei de l’any 1985, 
en la qual les dones no poden decidir, sinó que seran els metges els que 
decideixin per elles. 

• Eliminació de la possibilitat d'interrompre l'embaràs quan hi hagi malformació 
fetal. 

• Fiscalització intolerable respecte al supòsit de risc per a la salut de la mare, 
mostrant un clar menyspreu i desconfiança cap a les dones, a les quals no les 
deixa decidir i en canvi seran professionals externs els que decideixin per ella. 
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El Govern està preparant una de les lleis d'avortament més restrictives del món 
occidental i, així, Espanya serà el primer país que quan legisla sobre l'avortament 
retrocedeix. Això suposa un retorn al passat, fins i tot més enllà de la primera llei de 
l'any 1985, i que les dones espanyoles tinguin dos opcions, avortar fora d'Espanya si 
tenen recursos per això, o bé avortar a Espanya en condicions de clandestinitat amb el 
consegüent risc per a la seva salut i la seva vida. 
 
Ens agradaria recordar que, tal com és conegut, el Tribunal Constitucional, l’any 
1985, va deixar clar que, en relació a l'avortament, no estam davant d'un conflicte 
entre dos drets fonamentals, perquè els únics drets fonamentals implicats aquí són els 
drets de les dones, sent el no nascut un bé jurídic que queda degudament protegit per 
la legislació actual. 
 
Així mateix, és important tenir present que l'actual Llei, aprovada l'any 2010, fou 
avalada plenament pel Consell d'Estat, que en aquell moment argumentava que era 
necessari reformar la regulació per adequar-la a la realitat i a més destacava la plena 
constitucionalitat del seu articulat. 
 
Malgrat tot això, el Partit Popular va presentar un recurs d'inconstitucionalitat contra 
l'actual llei -tal com ja va fer en relació als matrimonis homosexuals- que encara no ha 
estat resolt pel Tribunal Constitucional. Tot i això, el Ministre Ruiz Gallardón 
prefereix no esperar al dictamen del Tribunal Constitucional i amb això es plega, un 
cop més, a les demandes dels sectors més ultraconservadors de la nostra societat. 
 
Perquè del que està parlant el Ministre Ruiz Gallardón, d'acord amb la Conferència 
Episcopal, és en realitat d’eliminar el dret a decidir de les dones, i que aquesta 
eliminació es faci a costa de posar en risc la salut i la vida de les dones. 
 
Les lleis restrictives d'avortament no redueixen el nombre d'avortaments, només 
incrementen el nombre de dones mortes o que perden la seva salut perquè avorten en 
la clandestinitat i en condicions insalubres. Si aquesta enunciada reforma surt 
endavant és ben segur que s’estaran suprimint dos drets de les dones: el de la lliure 
decisió i el de la salut. 
 
La proposta del Govern sobre l'avortament ens duu a la cua d'Europa, a la 
clandestinitat, a una regulació que estarà a l'altura de Malta, Andorra o Polònia, els 
països més restrictius i conservadors en les seves normatives. És més, en els últims 28 
anys, trenta-sis països han liberalitzat les seves lleis d'avortament però cap ha 
retrocedit. 
 
La immensa majoria dels països europeus permeten la interrupció voluntària de 
l'embaràs sense justificació fins a la setmana catorze, oscil·lant entre la setmana deu 
de Portugal i les vint-i-quatre setmanes d'Holanda. 
 
Durant l’any 2008, ja el Consell d'Europa va aprovar una recomanació als seus 47 
països on consagra el dret a l'avortament legal i sense riscos garantit per l'Estat que 
converteix aquesta pràctica en accessible i segura i, a més a més, convida a 
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despenalitzar l'avortament allà on sigui delicte. I, el que és més important per a la 
nostra situació actual: es mostra a favor d'una llei de terminis i reclama classes 
d'educació sexual obligatòries per als joves. 
 
La Llei Orgànica 2/2010, de 3 de març, de salut sexual i reproductiva i de la 
interrupció voluntària de l'embaràs reconeix a les dones el dret a una maternitat 
lliurement decidida. El que implica, entre altres coses, que les dones decideixin sobre 
el seu embaràs i que aquesta decisió -conscient i responsable- sigui respectada. A més, 
aquesta Llei garanteix el dret a l'educació i a la salut sexual. Perquè només amb una 
educació sexual adequada i amb la millora a l'accés als mètodes anticonceptius, 
podrem prevenir de manera més efectiva, especialment en persones joves, les 
infeccions de transmissió sexual i els embarassos no desitjats i, per tant, el nombre 
d'IVEs. Així mateix, l'actual Llei de Salut Sexual i Reproductiva i l’IVE garanteix la 
igualtat en l'accés, en totes les Comunitats Autònomes, a les prestacions en matèria de 
salut sexual i reproductiva, així com l'accés a mètodes anticonceptius i d'interrupció 
voluntària de l'embaràs . 
 
Els i les Socialistes entenem que no es pot legislar d'esquena a la realitat, i la major 
realitat és que les dones a tot arreu del món tenen avortaments, estiguin legalitzats o 
no. 
 
La millor forma de reduir el nombre d'avortaments no és negar l'accés a procediments 
legals i assegurances a les dones, sinó donar-lis el poder de controlar la seva 
fecunditat i de prevenir els embarassos no desitjats. 
 
Per tot això, el Grup Socialista al Consell de Mallorca presenta per a la seva 
consideració i acceptació al proper Ple del Consell de Mallorca la següent: 

MOCIÓ 

1.  El Consell de Mallorca reconeix el dret a una maternitat lliurement decidida, el que 
implica, entre altres coses, que les dones decideixin sobre el seu embaràs i que 
aquesta decisió conscient i responsable sigui respectada. 

 
2. El Consell de Mallorca recorda al Govern d'Espanya l’aconfessionalitat proclamada 
a la Constitució i, en aquest sentit, rebutja qualsevol ingerència en el dret a una 
maternitat lliurement decidida al dictat de cap moral religiosa. 
 
3.  El Consell de Mallorca es mostra contrari a la reforma anunciada de la Llei 
Orgànica 2/2010, de 3 de març, de salut sexual i reproductiva i de la interrupció 
voluntària de l'embaràs anunciada pel ministre Ruiz Gallardón i rebutja la regressió 
que això suposaria.   
 

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

Diu que el seu Grup presenta aquesta moció, com a conseqüència de l’anunci del ministre Sr. Gallardón 
de modificar l’actual regulació de la Llei d’interrupció voluntària de l’embaràs.  
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Tot i que encara no en tenen l’avantprojecte, expressa la preocupació i l’alarma del seu Grup sobre el 
seu contingut, atès que ja s’han reiterat determinats punts de l’esmentada llei en algunes declaracions 
als mitjans de comunicació.  

Pensen que per mitjà d’aquesta estratègia de difusió per tots els pobles i totes les institucions d’Espanya 
podran exercir suficient pressió per tal que la llei se pugui mantenir en la seva redacció actual. 

Expressa el temor que se faci una llei encara més dura que la de 1985, que no permetia a les dones 
prendre una decisió lliure respecte a la seva maternitat.  

Fa notar que l’eliminació de la possibilitat d’una interrupció voluntària de l’embaràs quan hi hagi cas 
de malformació fetal i una fiscalització al parer del PSOE intolerable en el supòsit del risc per a les 
dones, mostrant un clar menyspreu i desconfiança cap a elles, atès que seran els professionals mèdics 
els que decidiran, finalment.  

Qualifica aquesta reforma com una de les més restrictives del món occidental. Fa notar que a Europa, 
durant els darrers 30 anys, s’ha anat avançant en llibertats pel que fa a les regulacions sobre aquesta 
matèria. En canvi, a Espanya se va cap enrere, s’han posat les sotanes pel cap i se’n fa bandera d’una 
de les reformes més conservadores, de la mà dels bisbes i de la Conferència Episcopal.  

Adverteix que, si prospera, s’eliminarien dos drets: el dret a la lliure decisió i el dret a la salut, atès que 
provocarà que les dones avortin en unes condicions pitjors, posant en risc la seva vida i la seva salut.  

Informa que, segon indica l’Organització Mundial de la Salut (OMS) 69.000 dones a l’any, a tot el 
món, moren a causa d’avortaments insegurs per pràctiques clandestines.  

Una reforma tan restrictiva provocaria situacions d’aquest tipus a Espanya, i això no es pot permetre. 
Fa avinent que, tot i que hi hagi legislacions més restrictives, les dones seguiran avortant com s’ha fet 
sempre; les dones que s’ho puguin permetre ho faran a Londres i les que no quedaran aquí, a mercè de 
les pràctiques poc serioses de sempre.  

Recorda que els drets sexuals de les dones estan reconeguts en les diferents conferències internacionals 
(El Caire, Beiging, etc.) i fins i tot la pròpia OMS parla dels drets sexuals i reproductius. A més a més, 
el Consejo de Europa ha instat tots els països a despenalitzar l’avortament i a garantir-lo com a lliure i 
gratuït en unes bones condicions, en totes les xarxes sanitàries dels estats.  

Considerant tots aquests antecedents, fa notar que no és possible anar cap enrere i s’ha de mantenir la 
llei actual, que dóna garanties, molta seguretat jurídica a les dones i als professionals, i està adoptada 
amb el consens polític necessari.  

Diu que sembla mentida que en ple s. XXI se vulgui qüestionar la possibilitat de poder elegir en quin 
moment i en quines condicions les dones volen ser mares.  

Fa avinent que les dones mallorquines no volen perdre ni llibertats ni drets, ni tampoc retrocedir 30 
anys com a societat. El seu Grup opina que no se pot legislar d’esquena a la realitat, i aquesta demostra 
que les dones tendran aquestes necessitats i que la millor manera de reduir avortaments no és negar 
l’accés als procediments legals i a la seguretat necessària, sinó el de donar el poder a les dones de 
controlar la seva fecunditat i, sobretot, de prevenir els embarassos no desitjats.  

Retreu que no s’ha posat gaire èmfasi en la part de la llei que se refereix a la prevenció de l’embaràs i a 
l’educació sexual. 

Tot seguit llegeix i destaca els punts bàsics de la moció. 

La Sra. PALOU (MÉS per Mallorca) intervé a continuació. 

Anuncia que el seu Grup donarà suport a la moció. 

La Sra. LLINÀS (PP) intervé a continuació. 

Assenyala que aquesta d’avui és la seva darrera intervenció al Ple.  

Diu que, si el president li ho permet, voldria agrair a la Presidenta del Consell de Mallorca i al Partit 
Popular l’oportunitat que li han brindat de fer feina a favor de les persones que viuen a Mallorca. 



 263

Demana disculpes a tots els partits polítics i a tot el personal de la institució si en algun moment ha ofès 
algú i se posa a la seva disposició, si no hi ha cap altra novetat, a partir del proper dilluns, al capdavant 
de l’Institut Balear de la Dona.  

El Sr. ROTGER (president en funcions) agraeix a la Sra. Llinàs tot el que ha aportat al Consell de 
Mallorca amb la seva dedicació. Li desitja els millors encerts i èxits, des de la seva nova 
responsabilitat, en benefici de la institució que dirigirà.  

La Sra. LLINÀS inicia la seva intervenció.  

Fa avinent a la Sra. Cano que les dones que estan assegudes a la bancada del PP també són dones 
mallorquines però no són del mateix parer que el PSOE.  

Ho destaca perquè se fan elucubracions i se donen opinions, se presenten mocions a tots els 
ajuntaments de les Illes Balears organitzant una guerra, quan no existeix ni un sol document, cap 
projecte de llei escrit, ni un esborrany, sinó unes declaracions d’un ministre. Fa notar a la Sra. Cano que 
és molt complicat elaborar una llei, i no ho fa un ministre pel seu compte, perquè hi ha molts col·lectius 
que hi tenen alguna cosa a dir, com també té coses a dir el propi partit polític.  

Com a consideració, assenyala que s’ha de reconèixer que l’avortament és un fracàs de tothom. Tot 
seguit fa una altra consideració, en el sentit que la sentència del Tribunal Constitucional 53/85 diu dues 
coses molt importants: la necessitat que es protegeixi la vida del nasciturus i, d’altra banda, estableix la 
necessitat que, en casos excepcionals, quan existeixi conflicte de valor, s’ha d’articular un sistema de 
garanties que evitin la desprotecció absoluta de la vida del fetus. Observa que està ratificat per dues 
sentències posteriors, dels anys 1996 i 1999 per part del mateix tribunal. 

Recorda a la Sra. Cano que la llei de l’any 1985 va estar vigent durant tres legislatures amb governs 
socialistes, dues legislatures amb governs del partit popular y una altra legislatura amb el govern 
socialista del Sr. Rodríguez Zapatero. Per aquesta raó retreu que, de cop i volta, sense que estàs inclòs 
en el programa electoral del PSOE, sense un debat previ de la societat, sense consens de cap tipus, el 
PSOE ho va eliminar i va fer una nova llei, l’any 2010.  

Reitera que se va fer sense consens i recorda que abans sí que hi havia un consens entre la societat i els 
partits polítics. Demana a la Sra. Cano que tengui un poc de memòria històrica, perquè quan els convé 
en tenen molta.  

Torna a afirmar que no va existir cap tipus de consens, pel que fa a aquesta darrera llei de 2010. 
Recorda que Convergència i Unió, el Partit Popular i Unión del Pueblo Navarro varen presentar 
esmenes a la totalitat però el PSOE no en va acceptar cap, de ningú.  

En conseqüència, retreu que ara el PSOE demani consens i vulgui dialogar. Torna a dir que és molt 
important, tenir memòria històrica. 

Recorda que a les eleccions de 2011 va guanyar el PP, per la qual cosa serà el PP qui aplicarà el 
programa sobre aquest punt, que diu textualment: “Cambiaremos el modelo de la actual regulación 
sobre el aborto para reforzar la protección del derecho a la vida así como de las menores”. 

Assegura que el PP no està d’acord, ni ara ni mai, amb la norma que permet que una nina de 16 anys 
per fer-se un tatuatge necessiti l’autorització dels pares perquè és menor d’edat, i el mateix per beure 
una cervesa, però per anar a avortar hi pugui anar-hi sola.  

Torna a dir que el PP no està d’acord amb aquesta disposició. 

Deixa clar al PSOE que no deixaran de complir aquesta encomana electoral pel fet que el PSOE no hi 
estigui d’acord.  

Tot seguit demana a la Sra. Cano que parli des de la prudència. Atès que ha afirmat, textualment, que la 
nova reforma d’aquesta llei serà la més restrictiva del món occidental, li demana com ho sap si no hi ha 
cap document escrit que ho demostri. Observa que queda clar qui és que vol imposar, des de la minoria, 
un criteri doctrinal i moral a la majoria de la població. 

Indica que parlar d’avortament és parlar de fracàs, de sofriment i d’angoixa i es mostra convençuda que 
quan una dona pren la decisió d’avortar és una persona víctima, en cap cas és la culpable. Fa avinent 
que és un tema molt complex, molt difícil i sensible, però el criteri del PP és la lleialtat constitucional 
ferma.  



 264

D’altra banda, existeix un requeriment del Comitè de Seguiment de convenció per a persones amb 
discapacitat, de Nacions Unides, i és important per al PP el compromís amb la ciutadania, per la qual 
cosa demana al PSOE que no al·legui motius morals sinó tot el contrari. Allò que té el PP són raons 
d’absoluta convicció en relació als drets de les persones per reformar l’actual Llei de l’avortament.  

La Sra. CANO intervé en torn de rèplica.  

En primer lloc, agraeix el suport del Grup MÉS a la moció. 

Tot seguit felicita la Sra. Llinàs pel seu nomenament al capdavant de l’Institut Balear de la Dona 
(IBD). Li desitja molts d’èxits i afirma que ha estat sempre un plaer poder debatre amb ella els temes 
referits a la igualtat.  

Considera que té molta feina per endavant perquè els dos anys en què la Sra. Manuela Messeguer ha 
estat al capdavant de l’IBD han estat dos anys perduts, pel que fa a les polítiques d’igualtat. 

Per aquesta raó desitja que la Sra. Llinàs tengui molt d’encert en la seva gestió, perquè les dones 
d’aquesta comunitat li ho agrairan.  

Lamenta que qui ha de ser la màxima responsable de l’organisme feminista a les Illes Balears tengui 
aquest plantejament. Tant de bo tengui el de la Sra. Celia Villalobos. Diu que tant de bo l’ala més 
liberal del Partit Popular pegàs un toc damunt la taula per intentar equilibrar aquests plantejaments tan 
ultraconservadors i reaccionaris, que no són representatius de tot el PP, perquè hi ha moltes dones 
d’aquest partit que no comparteixen aquesta política d’ingerència, raó per la qual seria desitjable que la 
directora de l’IBD adoptàs la mateixa actitud que la Sra. Villalobos.  

Retreu que sembla que sigui aquest l’únic punt en el qual el PP està decidit a complir el seu programa 
electoral, retallant els drets de les dones.  

Fa avinent que estan trepitjant importants conquestes socials i que se vulneren drets de les persones i 
posa l’exemple recent que ha demostrat que la negació de l’assistència sanitària a una persona ha costat 
una vida humana. Observa que cal esperar que no passin coses similars, amb una reforma de tal abast 
en la Llei d’interrupció voluntària de l’embaràs.   

Assegura que el PP, amb aquestes reformes, se comporta de forma molt poc diligent, i e vulnera drets 
fonamentals, com és el dret a la salut.  

Quant a la sentència judicial a la qual s’ha referit la Sra. Llinàs, comenta que efectivament, s’han de 
ponderar els diferents drets, els de les dones i la protecció de la vida embrionària, però li fa notar que 
aquesta mateixa sentència del Tribunal Constitucional indica que no ens trobam davant conflictes de 
drets fonamentals, perquè els únics drets fonamentals implicats en aquest cas són els drets de les dones 
i que els drets del no nascut queden suficientment protegits –ja hi havien quedat abans i ho continuen 
estant a dia d’avui– amb la regulació actual. 

Tot i que encara s’està a l’espera del dictamen del Tribunal Constitucional, el cert és que s’han produït 
unes declaracions del Sr. Gallardón que són molt alarmants, són un motiu greu de preocupació.  

Pel que fa al retret d’haver canviat la legislació, respon que el PSOE ho va fer perquè el PP va tenir una 
actitud molt impresentable, i varen fer escraches a les portes de les clíniques privades, en una clara 
invasió a la intimitat de les dones, mirant historials mèdics i violant la intimitat i la confidencialitat 
d’aquesta documentació. Per aquesta raó se va canviar la legislació, atès que havia quedat palès que no 
existia suficient seguretat jurídica ni per a les dones ni per al personal professional sanitari.  

Sobre el retret a la manca de memòria històrica, respon que ella té la que li correspon per edat. 
Assenyala que ella ha pogut viure un canvi d’un model de regulació, que ha permès que dones de la 
seva generació que abans havien d’al·legar tres supòsits concrets actualment poden decidir interrompre 
el seu embaràs lliurement, sense que cap persona les pugui fiscalitzar ni cap metge hagi de donar el seu 
vist i plau, perquè es tracta de la llibertat de les dones per decidir quan i com volen ser mares. 

Observa que ara es pot fer en el termini de catorze setmanes, termini molt raonable atès que a tota 
Europa els paràmetres establerts són entre dotze i vint-i-dues setmanes. 

Destaca que se tracta d’una llei consensuada, i que els únics que no varen votar varen ser els partits que 
tenen darrera els representants de l’església catòlica, tota la dreta ultraconservadora i partits com ara 
Convergència i Unió.  
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Comenta que el Consell de Mallorca, que probablement sigui d’aquesta mateixa línia i faci pressió 
sobre les llibertats de les dones, ha eliminat la millor eina per prevenir embarassos no desitjats: els 
cursos d’educació sexual als instituts perquè els nostres joves tenguin informació, sàpiguen planificar i 
utilitzar correctament els mètodes de prevenció dels embarassos no desitjats.  

Assegura que allò que se fa són retallades de caràcter ideològic, raó per la qual el Tribunal Europeu ha 
hagut de cridar l’atenció del Sr. Rajoy, com a president del Govern de l’Estat, i constatar que la retirada 
de l’assignatura “Educació per a la ciutadania” que treballa de manera transversal també totes aquestes 
qüestions, no respon a criteris científics sinó més bé a criteris ideològics. Per aquesta raó demana qui 
pretén adoctrinar a qui; una vegada més, el PP més ultraconservador. 

Diu que les dones no necessiten que ningú els digui ni com ni quan han de parir, ni que els donin 
lliçons sobre com defensar la vida, perquè les dones donen la vida. Retreu que ja n’hi ha prou 
d’hipocresies. 

Tot seguit retreu també a la Sra. Llinàs que el PP, sobre aquesta qüestió, argumenti que de manera 
preventiva no se poden fer debats, en canvi li recorda que el PP, també de manera preventiva, va envair 
un altre país. En conseqüència, opina que no estaria tan malament que, de manera preventiva, s’aprovàs 
avui al Ple, basant-se en unes declaracions que tothom ha escoltat, una defensa dels drets de les dones.  

Torna a retreure les hipocresies d’una dreta que està més preocupada per la vida intrauterina que per les 
condicions de vida de les persones que pateixen les conseqüències de la seva reforma laboral, de les 
retallades en l’àmbit de la conciliació laboral i familiar, en l’educació pública, les 35.000 persones 
joves que s’han quedat sense dret a beca, l’aniquilació del dret a l’ajuda a la dependència, per no parlar 
del pla contra la pobresa que s’ha presentat avui al Ple, que el PP ha refusat amb el seu vot en contra.  

Finalment, anuncia que, si aquesta llei segueix endavant, el PSOE recorrerà al Tribunal Constitucional i 
exigiran una denúncia d’aquests acords amb la Santa Seu, perquè les lleis no se modifiquen al dictat de 
cap moral religiosa.  

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

Diu que admet que se faci aquest debat, en els termes que ho han fet tant la Sra. Llinàs com la Sra. 
Cano, entre d’altres coses perquè ella mateixa, com a dona mallorquina a qui s’han referit durant les 
respectives intervencions, se reafirma en molts dels postulats que s’han tractat, en el sentit que la Sra. 
Cano l’ajuda, amb les seves intervencions,  a reafirmar-se encara més en les seves pròpies conviccions, 
i puntualitza: no en els de la Sra. Cano, sinó en els seus propis. Per aquesta raó li agraeix la manera que 
té de defensar els temes. 

Tot seguit recorda a la Sra. Cano que la llei de l’any 1985 contenia un retret penal per a la dona, amb 
penes de presó i que a la llei de 2010 hi havia un retret penal amb multa, mentre que amb la propera 
normativa no hi haurà cap retret penal per a la dona, en cap dels supòsits. Considera que aquests fets 
també s’han de posar sobre la taula.  

Diu que no afegirà res més a allò que ja ha explicat la Sra. Llinàs, perquè ha quedat clar que tots els 
companys del Grup Popular l’han felicitada per la seva intervenció i s’alegren també pel fet que a partir 
d’ara ocupi un lloc de responsabilitat al capdavant d’un organisme tan important com és l’Institut 
Balear de la Dona, alhora que reconeix que el Grup Popular perdrà un element important per a molts de 
temes, però sobretot en aquells referits a l’àmbit d’igualtat. Considera que així ho ha d’expressar, 
perquè en quedi constància.  

Per acabar, fa avinent que cap de les dones del PP que són presents avui al Ple ni les que formen part 
d’aquest Grup tenen res que envejar a la Sra. Celia Villalobos.  

Sotmesa la proposta a votació, es rebutja per tretze vots a favor (PSOE i MÉS per 
Mallorca), cap abstenció i setze vots en contra (PP). 
 
 
INTERPEL·LACIONS 
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PUNT 64. INTERPEL·LACIÓ QUE FORMULA EL SR. JOAN FONT 
MASSOT SOBRE “CARTA DE SERVEIS SOCIALS”. 
 
El Sr. ROTGER (president en funcions) anuncia que el Grup MÉS ha decidit retirar la 
interpel·lació que correspon a aquest punt. 

Es retira. 
 
 
PUNT 65. INTERPEL·LACIÓ QUE FORMULA LA SRA. MARIA LLUÏSA 
DUBON PETRUS SOBRE “DECLARACIÓ DE LA SERRA DE 
TRAMUNTANA COM A PATRIMONI DE LA HUMANITAT”. 
 
Es dóna compte de la següent interpel·lació: 
 
MARIA LLUÏSA DUBON PETRUS, com a consellera del GRUP SOCIALISTA AL 
CONSELL DE MALLORCA, d’acord amb el que preveu l’art. 75 del Reglament 
Orgànic, formula, per al proper Ple ordinari, al Conseller Executiu del Departament de 
Presidència, el Sr. Jaume Joan Garcia, la següent interpel·lació. 
 
 
TEMA: DECLARACIÓ DE LA SERRA DE TRAMUNTANA COM A 
PATRIMONI DE LA HUMANITAT 
 
 
El GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA vol interpel·lar al 
Conseller Executiu del Departament de Presidència, el Sr. Jaume Joan Garcia, sobre la 
DECLARACIÓ DE LA SERRA DE TRAMUNTANA COM A PATRIMONI DE LA 
HUMANITAT. 
 
 
La Sra. DUBON (PSOE) inicia la seva intervenció. 

Explica que el motiu pel qual se presenta aquesta interpel·lació sobre la forma en què se fa la gestió que 
correspon fer com a conseqüència de la Declaració de la Serra de Tramuntada Patrimoni de la 
Humanitat per part de la UNESCO és la coincidència amb el dos anys de govern del PP, atès que és un 
punt important i és també el moment oportú per fer balanç, atès que de moment la impressió que té el 
seu Grup i totes les informacions que han pogut aconseguir són molt escasses pel que fa a les gestions 
que han fet els responsables de l’equip de govern del Consell de Mallorca. 

Fa avinent que són prou conscients que aquesta és una feina de llarg recorregut, sumant dia a dia, però 
és obvi que s’ha de demostrar que s’hi fa feina. Fa notar que en dos anys no han vist cap acció 
significativa. 

Recorda que fa exactament nou mesos que el PSOE va presentar una moció sobre aquest tema, que va 
ser aprovada per unanimitat, però no han vist que s’hagi fet cas dels diferents punts que se varen 
aprovar.  

Tot seguit destaca els incompliments més evidents. 

En primer lloc, se va aprovar donar participació a les diferents forces polítiques, per ajudar a avançar 
en l’esmentada gestió. Retreu que a hores d’ara encara no s’han produït les converses oportunes per 
fer-ho possible. 
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En segon lloc, quant al tema municipal, tampoc no s’han donat passes endavant, sinó tot el contrari, i 
ho explica a continuació.   

Un exemple de passes enrera és que des del departament de Cooperació Local s’han suprimit els agents 
de desenvolupament local en els ajuntaments i s’ha aturat, després de deu anys de feina intensiva als 
municipis, les Agendes Locals 21. Fa notar que precisament el desenvolupament dels municipis i la 
participació ciutadana són peces claus per la UNESCO i per aquest projecte. 

Fa notar que l’esmentada declaració hauria de suposar, en primer lloc, una millora de les condicions de 
vida dels habitants dels diversos municipis de la serra de Tramuntana. En conseqüència aquesta 
retallada de Cooperació Local és molt perniciosa per al bon funcionament a la zona.  

A més a més, el Govern de les Illes Balears ha suprimit accions pensades per al manteniment de la 
serra de Tramuntana, concretament la reducció de personal en aquest paratge natural. 

D’altra banda, el Consell de Mallorca, a partir d’aquesta declaració, podria contribuir a millorar la 
difícil situació econòmica actual. Assenyala que el seu equip de govern no ha pres consciència del fet 
que aquesta declaració pot ser un element important per avançar cap a aconseguir turisme durant tot 
l’any a Mallorca. Observa que n’hi ha prou observant el comportament del sector hoteler a Sóller, atès 
que pràcticament no tanca en tot l’any perquè té la demanda necessària.  

Observa el paper secundari que va adquirint progressivament el Consell de Mallorca i fa avinent que 
precisament amb motiu d’aquesta gestió podria assumir el paper protagonista que li pertoca, seria una 
bona eina per guanyar-lo. 

Assenyala que s’està desaprofitant una gran oportunitat, i que fins i tot s’incompleix el Pla de gestió 
aprovat i enviat a la UNESCO. Reitera que, actualment, són molts els punts d’acords que no s’han 
realitzat i que s’ha generat un gran retard en la gestió.  

Destaca que els sembla molt oportú que aquesta gestió s’hagi adjudicat a la Conselleria de Presidència, 
atès que és un tema transversal, que afecta molts departaments, per la qual cosa és positiu que des de la 
Presidència se pugui donar impuls als diferents departaments perquè facin feina sobre aquesta qüestió.  

Torna a retreure que la institució actua a la defensiva, encaixonada, i no fa propostes, per la qual cosa 
tampoc no se veuen els resultats.  

Recorda que el PSOE va donar suport al nomenament del nou gerent del Consorci Serra de Tramuntana 
Patrimoni Mundial, per bé que de moment no han vist accions significatives. Retreu que aquest gerent 
avui no sigui present a la sala de Plens i recorda que ja va ocórrer el mateix quan se va discutir la moció 
a què s’ha referit, tot i que era una altra persona qui feia aquestes gestions, atès que aleshores l’actual 
gerent encara no estava nomenat.  

Considera que és important destacar-ho, perquè és important que hi assisteixi, pel fet que se plantegen 
molts matisos que un gerent que se dedica exclusivament a aquest tema ho ha de conèixer.  

Torna a dir que tot i que ara siguin les 4 del capvespre, i tothom voldria haver acabat ja la feina, aquest 
senyor hauria de ser present ara al Ple, com tota la resta de persones que hi assisteixen a aquesta hora. 

És cert que hi són altres persones que contestaran la seva intervenció, però reitera el seu convenciment 
que tots els comentaris que se faran al llarg d’aquesta interpel·lació podrien suggerir idees al gerent per 
aplicar en la seva gestió, per la qual cosa mostra la seva estranyesa per la seva absència.  

Per les raons que ha explicat, diu que és obvi que hi ha una sèrie d’accions econòmiques que s’han de 
potenciar però la inactivitat de la institució ocasiona que no se puguin aprofitar tots els elements 
positius que podria tenir l’esmentada declaració. 

A continuació planteja una altra qüestió que el seu Grup considera molt important per afavorir 
l’activitat. Assenyala que se podria fomentar la construcció a partir de la rehabilitació i adequació dels 
diversos hotels que es troben a la serra de Tramuntana i preparar-los per allotjar la gent que vengui a 
gaudir de la zona, atès que és òptima per residir-hi tot l’any gràcies al seu clima. És clar, però, que se 
necessiten uns hotels que s’adaptin a aquestes característiques, atès que gran part dels hotels que s’han 
construït a Mallorca estan adaptats al turisme de sol i platja i no tenen les condicions necessàries 
(eficiència energètica, espais agradables d’interior per a l’època de dies curts, etc.).  
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Destaca que la zona és molt àmplia, s’estén des de Calvià, Andratx i arriba fins a Pollença, per la qual 
cosa si el Consell de Mallorca estàs convençut de les enormes possibilitats turístiques que té no 
necessitaria cap pressupost específic quantificat, que és allò que l’actual govern de la institució utilitza 
sempre com excusa o com argument, quan diu que és temps de crisi i no hi ha recursos.  

Per acabar, diu al conseller de Presidència que és precisament en temps de crisi i en temps d’escassesa 
quan més imaginació s’ha de posar en la política i els polítics han de ser capaços de fer accions que 
generin activitat sense implicar cost econòmic i, a més a més, sense malmetre el territori. És això, 
precisament, el que permet fer l’esmentada declaració. 

Observa que, mentre el PP mira cap a una altra banda, estan sorgint moltes iniciatives des de diferents 
entitats ciutadanes i que totes elles encaixen perfectament dins la filosofia del que pretén la UNESCO. 
En conseqüència, allò que els polítics del PP haurien de fer, i s’hi varen comprometre quan se va 
discutir la moció a què s’ha referit, és impulsar aquestes accions.  

Retreu que ocorre just el contrari i sembla que el PP no és conscient que la gent es mou i proposa noves 
idees, i encara es comporta com si no sabés què n’ha de fer, d’aquest projecte.  

També retreu al PP que se limiti a llegir el Pla de gestió com si es tractàs d’una espècie de recepta de 
cuina, tractant les iniciatives com si fossin simplement els seus ingredients.  

Reitera que el Consell de Mallorca ha de fer, en aquest cas, política en majúscules i comenta que en el 
torn de rèplica proposarà algunes accions concretes que des de l’oposició poden suggerir a l’equip de 
govern, atès que de moment no els han donat oportunitat de fer-ho d’una altra manera.  

El Sr. ROTGER (president en funcions) recorda a la Sra. Dubon que sempre, tots els consellers, tenen 
les 24 hores per a presentar propostes a l’equip de govern.  

El Sr. JUAN (conseller executiu de Presidència) inicia la seva intervenció. 

Fa avinent que és de suposar quina seria la reacció si ell s’atrevís a explicar, també de forma detallada, 
quines han estat les gestions que s’han fet en aquest sentit durant els dos anys passats.  

També fa notar a la Sra. Dubon que la seva intervenció anterior li podria donar peu a ell a fer una 
rèplica bastant dura, i li ho diu ben seriosament, tot i que no ho farà degut a l’hora que és.  

En canvi, li obre la mà perquè pensa que la gestió que és necessària per a la serra de Tramuntana 
consisteix en un consens, en una participació, en una coordinació i en un llarg recorregut. És obvi que, 
des d’aquest punt de vista, no té sentit entrar en discussions, tot i que en té moltes dades per fer-ho, 
però reitera que no és el moment ni el lloc adequat, per molts motius que comenta tot seguit. 

Pel que fa a l’absència del gerent en el Ple, diu que prefereix que faci la seva feina, en comptes de ser 
aquí, al Ple. Comenta que ahir mateix, a les 12,30 h ell i el gerent se varen reunir amb la Sra. Joana 
Maria Camps, consellera d’Educació del Govern de les Illes Balears per treballar sobre els centres 
UNESCO i per elaborar material didàctic, i a les 15.00 h el gerent partia cap a Ariant (Pollença) per 
assistir a una reunió amb l’Associació Hotelera de Pollença, i potser no va dinar.  

Diu a la Sra. Dubon que ahir, a aquesta mateixa hora, el gerent no feia cap becada ni dinava, en 
resposta a un gest seu suggerint que potser dormia.  

Es mostra convençut de la importància de la participació de tothom, perquè és una qüestió transversal, 
de coordinació i de consens, que no cal tractar ara. En aquest sentit, aprofita per agrair públicament la 
feina que fan els batles dels ajuntaments de la serra de Tramuntana que han volgut participar en la 
commemoració del segon aniversari de la declaració de la UNESCO.  

Considera bàsica la implicació de la institució per impulsar la coordinació de les 170 actuacions del Pla 
de gestió. Li diu per endavant que en el cas d’algunes el PP no hi està d’acord, perquè ja tenen relació 
amb la UNESCO i les tracten directament i les negocien convenientment.   

Diu que d’aquestes 170 actuacions n’hi ha que no són competència del Consell de Mallorca 
(ramaderes, agrícoles, educatives, etc.), com també el cas de l’Agenda Local 21. Diu a la Sra. Dubon 
que s’alegra pel fet que el PSOE hagués comprat una furgoneta de l’Agenda Local 21, i li torna a dir 
que no és competència del Consell de Mallorca, raó per la qual no ho ha de veure com una passa 
enrere, sinó com una cosa que no té cap sentit fer. 
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A continuació li proposa que, atès que disposen d’un memoràndum d’activitats fetes durant dos anys i 
tenen també l’obligació de fer una memòria anual de les activitats que se fan a la serra de Tramuntana, 
se creï una comissió, si a ella li sembla bé, de forma que periòdicament se reuneixin, de la mateixa 
forma en què ho fan per tractar qüestions de duplicitats i altres temes, que possiblement produiran 
canvis en la participació dels Grups polítics en el sí del Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni 
Mundial. 

Assegura que ho proposa amb la intenció de recopilar bones idees i treballar conjuntament, de forma 
coordinada. També assegura que no té cap intenció de fer-ne una batalla política, d’aquest projecte.  

Tot seguit diu als representants del Grup MÉS que seria ridícul començar ara a detallar totes les visites 
que han fet als consellers, als directors insulars, a FOGAIBA, etc., perquè allò que interessa és treballar 
conjuntament, amb propostes concretes, sumar esforços de totes les entitats que ho puguin fer amb 
vista a crear productes  

Comenta que el gerent del consorci forma part de la comissió de productes de la serra de Tramuntana 
de la ATV, que ja està creada. També fa feina amb la Federació Hotelera, varen participar amb la 
Federació Hotelera de Pollença i amb la de Sóller. Considera que la feina que s’ha fet demostra 
perfectament que s’ha fet feina de coordinació amb tothom.  

Reitera a la Sra. Dubon la proposta de reunir-se amb una periodicitat mensual, si li va bé, mentre no se 
produeixin modificacions –que se produiran– dins el Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni 
Mundial.  

Pensa que aquestes reunions, en les quals s’explicarà al gerent, al Grup MÉS i al PSOE totes les 
gestions permetran aconseguir un debat enriquidor i poder debatre posteriorment aquestes qüestions 
amb un coneixement més directe de la situació i amb més dades sobre la realitat de la gestió que se va 
fent d’aquest projecte.  

La Sra. DUBON inicia el torn de rèplica. 

Fa avinent que el seu Grup sempre ha plantejat aquest tema des del consens, tant durant la legislatura 
anterior com durant la present. Recorda que la moció que ha esmentat també se va aprovar per consens.  

Tot i això, destaca que la responsabilitat de gestió la té qui governa, i que des de la pròpia societat civil 
se qüestiona directament què fan, les persones que en són responsables, de la gestió del projecte de la 
serra de Tramuntana.  Adverteix que la gent es mostra molt estranyada pel fet que no se veuen 
realitzacions concretes. 

Agraeix la bona disposició que ha mostrat el Sr. Juan i s’alegra que a partir d’ara les coses canviïn i 
puguin participar d’una manera més activa, però no vol deixar passar l’ocasió per fer una sèrie de 
reflexions, perquè són prou profundes. Evidentment, se poden articular en forma de propostes, quan 
tenguin una participació més clara dins el consorci, o dins les entitats que se consideri oportú.  

En primer lloc, ja s’ha dit que s’han fet determinades accions de caire turístic i potser l’objectiu 
d’aconseguir clients per a tot l’any és el que més interessa al PP. Diu que el PSOE també el considera 
molt positiu.  

Recorda la proposta que ha fet abans, en el sentit d’anar adequant els hotels actuals a les noves 
necessitats específiques de la zona.  

Tot seguit esmenta el tema que al seu parer és clau: el manteniment del paisatge, del patrimoni cultural 
de la serra de Tramuntana. Fa notar que se sustenta en el manteniment de l’activitat agrícola i 
agropecuària, que té un valor ocult del quan se n’ha de ser molt conscient, amb vista a destacar-lo i 
valorar-lo especialment.  

Torna a esmentar la gran quantitat d’entitats que existeixen actualment que han mostrat el seu interès a 
treballar en temes de custòdia del territori. Recorda que també constava al Pla de gestió.  

Quant a aquest pla de gestió, observa que és una guia, un recull de punts que se varen acordar amb 
participació ciutadana, no els varen elaborar com a equip de govern, sinó per mitjà de les entitats que hi 
varen participar. Recorda que, entre tots els participants, se va votar quins eren els punts que s’havien 
d’incorporar al Pla de Gestió.  
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Tot i això, es mostra d’acord amb el parer del Sr. Juan en el sentit que l’equip de govern pot 
recompondre aquest pla, per establir les prioritats que consideri necessàries i no ho discuteix. En canvi, 
insisteix a dir que pel que fa a l’agricultura, hi ha molta feina a fer, tot i que no és una feina enfocada al 
segle XIX, com la que ens ha arribat més o menys fins ara, sinó una agricultura amb nous 
plantejaments, amb noves idees, amb noves propostes. 

Quant a la custòdia del territori, que a Menorca ja es troba molt desenvolupada, i a Catalunya també, 
podria donar passes endavant aquí a Mallorca, especialment a la serra de Tramuntana.  

Adverteix que tenia una llista de moltes propostes concretes, però no les esmentarà ara i ho deixarà per 
a properes reunions, però li vol advertir que des de l’oposició s’han reunit amb diferents entitats, i li 
posa l’exemple d’una reunió que tendrà demà amb una entitat de Bunyola, que treballa sobre temes de 
custòdia del territori, per veure com ho fan. 

També li diu que fins i tot han cercat el finançament possible, per dur endavant aquestes accions. A 
més a més, han tengut diverses reunions amb els responsables de Caixa Colonya, entitat que té una 
línia molt interessant dedicada a l’estalvi ètic que du a terme unes iniciatives similars a les que 
proposaria el PSOE. Diu que els han sol·licitat que també s’inclogui un programa dins aquesta línia 
dedicat a la serra de Tramuntana Patrimoni de la Humanitat, que estudiarà la seva junta directiva. 

Considera que queda clar que el seu Grup també fa reunions amb vista a obrir-se camí, tot i que fins ara 
no se’ls hagi donat cap capacitat per intervenir.  

Per acabar, recorda que en el Ple anterior el Sr. Juan va respondre a una pregunta que se li va fer 
explicant que intentaven crear una nova identitat corporativa, per la qual cosa el seu Grup li fa saber 
que ho considera una gran errada.  

Fa notar que amb un pressupost de 200.000€ que tenen per aquest projecte, del quals una bona part se 
destina a pagar el seu gerent, no s’entén com poden gastar el que els queda amb una nova identitat 
corporativa. Torna a advertir que seria una gran errada, i diu que ja en tenen un bon exemple amb la 
promoció turística de l’illa d’Eivissa, atès que precisament durant el primer Pacte de Progrés se va 
discutir molt si s’havia de dir Eivissa, però se va optar per mantenir Ibiza, perquè és així com era 
coneguda fora aquesta illa, i se va mantenir aquest topònim en castellà.  

Observa que quan ja hi ha una imatge creada, l’important és potenciar-la. Per aquesta raó, atès que 
durant la passada legislatura ja se va fer una despesa, tot i que no fos elevada, per crear una imatge, que 
a més se sustenta i reflecteix la paret seca, etc. seria una gran errada que els pocs doblers que té el 
Consell de Mallorca se’ls gasti precisament en la creació d’una nova imatge.  

Per acabar, demana que facin coses positives per a la ciutadania i que donin els doblers per ajudar 
l’agricultura, que és per lo que fan falta. 

El Sr. JUAN intervé per tancar el debat. 

Torna a dir que van fent feina i que tenen clar que aquesta no s’acabarà en dos anys, ni en deu.  

Considera que és un valor afegit molt important el fet que s’hagi produït aquesta declaració de la 
UNESCO, perquè obre moltes portes. Pensa que la feina de protecció, de conservació i de promoció 
per part d’aquest equip de govern és molt important en tots els aspectes i torna a dir que estan oberts a 
la participació de tothom, de tots els sectors, siguin públics o privats.  

Reitera que s’ha de mirar cap endavant, cap al futur.  

Refusa l’afirmació de la Sra. Dubon en el sentit que se gastaran tot el que queda, que serien 150.000€, 
per tenir una identitat corporativa. Li diu que ignora a quin preu marcaven fer un logo durant la passada 
legislatura, però assegura que no equivaldrà de cap manera als 1.260.000€ que hi va gastar l’anterior 
equip de govern en concepte de publicitat en els mitjans de comunicació locals, per dir als mallorquins 
on estava situada la serra de Tramuntana.  

Observa que reben la petició directa de la gent per promoure els sectors productius (ramaderia, 
agricultura, indústria, etc.) i fa notar que la seva subvenció econòmica no pot dependre del Consell de 
Mallorca, per raons òbvies. En canvi, sí que estan pendents d’aconseguir que aquests productes es 
puguin comercialitzar, per mitjà d’altres alternatives.  
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Destaca que el més important és fer costat al sector turístic, per tal d’aconseguir l’afluència de turisme 
a la zona, que ajudarà a mantenir el seu sistema productiu, el que finalment ha permès mantenir l’actual 
tipologia de la serra de Tramuntana.  

Afirma rotundament que allò que no faran és gastar 150.000€ en un logo, però alhora diu també que si 
aquest sector productiu fa saber a la institució que necessita tenir alguna cosa que visualitzi la imatge 
de la serra de Tramuntana, atès que no pot ser el segell de la UNESCO perquè aquest no pot aparèixer 
en una marca privada, s’atendrà les inquietuds d’aquest sector, i s’adoptarà una imatge corporativa, 
perquè se considera que és positiu per aconseguir els objectius que s’han explicat.  

Opina que el logo basat en tres retxes que se va fer durant la passada legislatura no ajuda gaire a vendre 
la imatge de la serra de Tramuntana. Diu que no sap què va costar, però el que sí assegura és que el nou 
no costarà pràcticament res i torna a retreure l’elevada quantitat que l’anterior equip de govern va 
gastar en logos i en publicitat en els mitjans de comunicació.  

 
 
PREGUNTES 
 
El Sr. ROTGER (president en funcions) anuncia que per raó de la llarga durada 
d’aquest Ple s’ha acordat, amb els portaveus de tots els Grups polítics, donar 
les respostes per escrit. Assenyala que aquests s’han compromès a fer-ho en el 
termini de cinc dies hàbils.  

 
 
PUNT 66. PREGUNTA QUE FORMULA EL SR. JOAN FONT MASSOT 
(UNIFICACIÓ SERVEIS D’EMERGÈNCIES). 
 
Es retira i es contestarà per escrit. 

 
 
PUNT 67. PREGUNTA QUE FORMULA EL SR. JOAN FONT MASSOT 
(EMPRESES IMPORTACIÓ FEMS). 
 
Es retira i es contestarà per escrit. 

 
 
PUNT 68. PREGUNTA QUE FORMULA EL SR. JUAN JOSÉ SARD 
FLAQUER AL SR. JAIME JUAN CARCÍA (BENEFICIS SERRA DE 
TRAMUNTANA PLA D’ACCIÓ 2013-2014). 
 
Es retira i es contestarà per escrit. 

 
 
PUNT 69. PREGUNTA QUE FORMULA LA SRA. COLOMA TERRASA 
VENTANYOL AL SR. JOAN ROTGER SEGUÍ (ACTIVITATS DIA 
INTERNACIONAL DELS MUSEUS). 
 
Es retira i es contestarà per escrit. 
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PUNT 70. PREGUNTA QUE FORMULA LA SRA. Mª MAGDALENA 
GARCÍA GUAL A LA SRA. CATALINA CIRER ADROVER (PROJECTE 
INVESTIGACIÓ RESIDÈNCIA DE LA BONANOVA). 
 
Es retira i es contestarà per escrit. 

 
 
PUNT 71. PREGUNTA QUE FORMULA EL SR. ANTONI MULET CAMPIS A 
LA SRA. MAURICIO ROVIRA DE ALÓS (BARRERES SEGURETAT 
CARRETERA CAP BLANC). 
 
Es retira i es contestarà per escrit. 

 
 
PUNT 72. PREGUNTA QUE FORMULA LA SRA. MARGALIDA GINARD 
MESQUIDA A LA SRA. CATALINA SOLER TORRES (OBERTURA REFUGI 
DEL PONT ROMÀ). 
 
Es retira i es contestarà per escrit. 

 
 
PUNT 73. PREGUNTA QUE FORMULA LA SRA. ROSARIO SÁNCHEZ 
GRAU A LA SRA. MARGALIDA ROIG CATANY (DEUTE PENDENT DEL 
GOVERN BALEAR AMB EL CONSELL DE MALLORCA). 
 
Es retira i es contestarà per escrit. 

 
 
PUNT 74. PREGUNTA QUE FORMULA LA SRA. ROSARIO SÁNCHEZ 
GRAU A LA SRA. MARGALIDA ROIG CATANY (DEUTE PENDENT DEL 
CONSELL DE MALLORCA A AMB L’AJUNTAMENT DE PALMA). 
 
Es retira i es contestarà per escrit. 

 
 
PUNT 75. PREGUNTA QUE FORMULA LA SRA. ROSARIO SÁNCHEZ 
GRAU A LA SRA. MARGALIDA ROIG CATANY (CALENDARI 
PAGAMENT DEUTE PENDENT DE LA CAIB AMB EL CONSELL DE 
MALLORCA). 
 
Es retira i es contestarà per escrit. 
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PRECS 

 
No n’hi ha. 

 

El president en funcions aixeca la sessió, de la qual, com a secretari general, estenc 
aquesta acta  amb plecs de paper números de A-005365  a  A-005707. 

El secretari general     El president en funcions  
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DECRETS 

PRESIDENTA 

     

DEPARTAMENT DATA 

DECRET 

TEMA COMENTARI DESTINATARI IMPORT 

AGÈNCIA 
DISCIPLINA 
URBANÍSTICA 

22/03/13 ESTIMAR 
PARCIALMENT 

RECURS ALÇADA B.M.M  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

18/03/13 COMPAREIXENÇA DAVANT LA SALA CONT.ADMINISTRATIVA 
DEL TSJ ILLES BALEARS, ACTUACIONS 
40/2013 

NÚM.D.48/13  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

04/04/13 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT SOCIAL NÚM.4 DE 
PALMA, ACTUACIONS 940/12 

NÚM.D.50/13  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

05/04/13 COMPAREIXENÇA DAVANT EL TRIBUNAL DE COMPTES, P.A 
PRÈVIES 48/13 

NÚM.D.51/13  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

11/04/13 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT PENAL NÚM.1 DE 
PALMA, PROC.ABREUJAT 32/2013 

NÚM.D.43/13  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

11/04/13 COMPAREIXENÇA DAVANT LA SALA CONT.ADMINISTRATIVA 
DEL TSJ ILLES BALEARS, ACTUACIONS PO 
42/2013 

NÚM.D.42/13  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

16/04/13 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT CONT.ADMINISTRATIU 
NÚM.2 DE PALMA, ACTUACIONS P.O 
41/2013 

NÚM.D.54/13  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

16/04/13 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT CONT.ADMINISTRATIU 
NÚM.2 DE PALMA, ACTUACIONS PO 
53/2013 

NÚM.D.55/13  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

23/04/13 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT INSTRUCCIÓ NÚM.12 
DE PALMA, DILIGÈNCIES PRÈVIES 495/2013 

NÚM.D.57/13  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

23/04/13 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT INSTRUCCIÓ NÚM.7 DE 
PALMA, DILIGÈNCIES PRÈVIES 495/2013 

NÚM.D.781/12  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

25/04/13 COMPAREIXENÇA COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT 
SOCIAL NÚM.2 DE PALMA ACTUACIONS 
29/2012 

NÚM.D.60/13  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

25/04/13 COMPAREIXENÇA COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT 
SOCIAL NÚM.2 DE PALMA ACTUACIONS 
30/2012 

NÚM.D.59/13  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

25/04/13 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT INSTRUCCIÓ NÚM.7 DE 
PALMA, DILIGÈNCIES PRÈVIES 495/2013 

NÚM.D.58/13  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

26/04/13 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT SOCIAL NÚM.1 DE 
PALMA, ACTUACIONS 958/12 

NÚM.D.61/13  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

30/04/13 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT INSTRUCCIÓ NÚM.3 
INCA, DILIGÈNCIES PRÈVIES 37/2013 

NÚM.D.621/13  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

03/05/13 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT CONT.ADMINISTRATIU 
NÚM.1 DE PALMA, ACTUACIONS PO 
60/2013 

NÚM.D.64/13  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

03/05/13 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT INSTRUCCIÓ NÚM.10 
DE PALMA, DILIGÈNCIES PRÈVIES 715/2013 

NÚM.D.63/13  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

03/05/13 COMPAREIXENÇA DAVANT LA SALA CONT.ADMINISTRATIVA 
DLE TSJ ILLES BALEARS, ACTUACIONS PO 
100/2013 

NÚM.D.65/13  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

06/05/13 COMPAREIXENÇA COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT 
CONT.ADMINISTRATIU NÚM.2 DE PALMA 
ACTUACIONS 57/2013 

NÚM.D.66/13  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

06/05/13 COMPAREIXENÇA COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT 
CONT.ADMINISTRATIU NÚM.3 DE PALMA 
ACTUACIONS 56/2013 

NÚM.D.67/13  
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ASSESSORIA 
JURÍDICA 

08/05/13 COMPAREIXENÇA COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT 
SOCIAL NÚM.1 DE PALMA ACTUACIONS 
64/2012 

NÚM.D.68/13  

HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26/03/13 ANUL.LACIÓ DECRET DE DATA 15 DE MARÇ DE 2013 
APROVACIÓ NÓMINA MES FEBRER 2013 

CONSORCI SERRA DE 
TRAMUNTANA PATRIMONI 
MUNDIAL 

 

HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26/03/13 ANUL.LACIÓ 
DECRET 

DATA 15 MARÇ 2013 RELATIU APROVACIÓ 
NÓMINA MES DE FEBRER DE 2013 

CONSORCI SERRA DE 
TRAMUNTANA 

 

HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

27/03/13 CESSAMENT LLOC 
TREBALL 

SECRETARI/A GRUPS POLÍITICS FRANCISCA OLIVER 
MATARO 

 

HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

27/03/13 CESSAMENT LLOC 
TREBALL 

SECRETARI/A GRUPS POLÍITICS FRANCISCO RUIZ 
RODRIGUEZ 

 

HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16/04/13 INCLOURE  NÓMINA MES DE MAIG 2013 PER DIETES I 
ASSISTÈNCIA AL PLE CONSELLERS 

VEURE RELACIÓ 17035,46 

HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30/04/13 CESSAMENT LLOC 
TREBALL 

SECRETARI/A GRUPS POLÍITICS MAGI MOREY MORANTA  

HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30/04/13 NOMENAMENT I/O 
PRESA POSSESSIÓ 

SECRETARI/A GRUPS POLÍITICS FRANCISCA OLIVER 
MATARO 

 

HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30/04/13 NOMENAMENT I/O 
PRESA POSSESSIÓ 

SECRETARI/A GRUPS POLÍITICS FRANCISCO RUIZ 
RODRIGUEZ 

 

HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

06/05/13 DESESTIMAR RECURS ALÇADA CONTRA RESOLUCIÓ 
CONSELLERA EX. HISENDA BORSES 
GUARDA REFUGI, OF.CIUINER-A I NETEJA 
REFUGIS 

STEI  

MEDI AMBIENT 25/04/13 DESESTIMAR RECURS ALÇADA CONTRA RESOL. 
CONSELLERA EX.MEDI AMBIENT. EXP. 
SANCIONADOR CAÇA CZ02/12 

C.E.R  

MEDI AMBIENT 25/04/13 DESESTIMAR RECURS ALÇADA CONTRA RESOL. 
CONSELLERA EX.MEDI AMBIENT. EXP. 
SANCIONADOR CAÇA CZ154/11 

JM.B.G  

MEDI AMBIENT 25/04/13 DESESTIMAR RECURS ALÇADA CONTRA RESOL. 
CONSELLERA EX.MEDI AMBIENT. EXP. 
SANCIONADOR CAÇA CZ36/12 

A.M.M  

MEDI AMBIENT 06/05/13 ESTIMAR 
PARCIALMENT 

RECURS ALÇADA CONTRA RESOL. 
CONSELLERA EX.MEDI AMBIENT. EXP. 
SANCIONADOR CAÇA CZ012/12 

M.R.C  

SECRETARIA 
GENERAL 

05/03/13 DENEGAR INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE ENTITATS 
DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

ASOCIACIÓN DE ITALO-
LATINOAMERICANOS 
RESIDENTES  BALEARES 

 

SECRETARIA 
GENERAL 

29/03/13 DENEGAR INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE ENTITATS 
DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

ASSOCIACIÓ EL 
SEMBRADOR ESPAÑA 

 

URBANISME I 
TERRITORI 

22/04/13 ABONAMENT INTERESSOS CORRESPONENTS 
SUBVENCIÓ CONCEDIDA PROJECTE 
NÚM.3377. MODIFICACIÓ DEL TRAÇAT DLE 
CAMÍ DEL RAFAL 

AJUNTAMENT DE BUGER 16410,06 
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URBANISME I 
TERRITORI 

26/04/13 ANUL.ACIÓ 
OPERACIONS 
COMPTABLES 

CONTRACTACIÓ DE LES OBRES 
CORRESPONENTS AL PROJECTE DE 
CONSTRUCCIÓ DE CONNEXIÓ AUTOPISTA 
LLEVANT MA-19 MOLINAR CAMI FONDO 

  

URBANISME I 
TERRITORI 

26/04/13 CONCEDIR SEGONA 
PRORROGA 

EXPEDIENT CONTRACTACIÓ OBRES 
MODIFICAT NÚM.1 PROJECTE ENLLAÇ DE 
MA-20 (VIA CINTURA) 

  

URBANISME I 
TERRITORI 

03/05/13 ADJUDICACIÓ CONTRACTACIÓ DE LES OBRES 
CORRESPONENTS AL PROJECTE DE 
CONSTRUCCIÓ DE CONNEXIÓ AUTOPISTA 
LLEVANT MA-19 MOLINAR CAMI FONDO 

FCC CONSTRUCCIÓN S.A 
I AMER E HIJOS S.A 

 

 

 

 

RESOLUCIONS 

CONSELLERS 

      

DEPARTAMENT DATA 

DECRET 

TEMA COMENTARI DESTINATARI IMPORT 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL  

10/04/13 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20130409 UNITAT 
D'EMERGÈNCIES Q/2013/346 

SOLRED S.A. 1820,61  

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL  

10/04/13 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 45/1300/20130411 UNITAT 
D'EMERGÈNCIES Q/2013/347 

SOLRED S.A. 2081,68  

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL  

10/04/13 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES.45/13000/20130412 UNITAT 
D'EMERGÈNCIES Q/2013/348 

SOLRED S.A. 1964,17  

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL  

10/04/13 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20130413 UNITAT 
D'EMERGÈNCIES Q/2013/349 

SOLRED S.A. 1754,18  

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL  

10/04/13 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20130414 UNITAT 
D'EMERGÈNCIES Q/2013/350 

SOLRED S.A. 1630,08  

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL  

10/04/13 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20130416 UNITAT 
D'EMERGÈNCIES Q/2013/351 

SOLRED S.A. 1181,2  

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL  

11/04/13 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20130410 UNITAT 
D'EMERGÈNCIES Q/2013/354 

TERCERS VARIS 1233  

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL  

11/04/13 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ DE FACTURES 45/13000/20130415 
UNITAT D'EMERGÈNCIES Q/2013/355 

TERCERS VARIS 3168,46  

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL  

11/04/13 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 45/91209/20130419 UNITAT 
D'EMERGÈNCIES Q/2013/356 

ALMACENES RULLAN SA 612,26  

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL  

11/04/13 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20130417 UNITAT 
D'EMERGÈNCIES Q/2013/357 

TERCERS VARIS 3237,59  

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL  

16/04/13 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT 

AUTORITZACIÓ DESPLAÇAMENT PER 
ASSISTIR A JORNADES TÈNIQUES 
"ZEHNDER" DIA 18 D'ABRIL A BARCELONA 

SR. CARLES FORNER 
TODO 

0  
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DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL  

18/04/13 ALTRES PARTICIPACIÓ EN ACTIVITATS DE 
PREVENCIÓ CIUTADANA, 
DEMOSTRACIONS PÚBLIQUES I 
ACTUACIONS DE FORMACIÓ I INFORMACIÓ 
PÚBLICA 

AJUNTAMENT ALCÚDIA   

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL  

18/04/13 AUTORITZACIÓ 
ASSISTÈNCIA 
CURSOS 

REALITZACIÓ RECICLATGE PRÀCTIC 
SOBRE L'ÚS I MANTENIMENT DEL CASC 
D'INTERVENCIÓ F-1 DE MSA 

BOMBERS DE MALLORCA   

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL  

25/04/13 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20130424 UNITAT 
D'EMERGÈNCIAS Q/2013/465 

TERCERS VARIS 2455,9  

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL  

25/04/13 ALTRES SOBRE PERSONAL AUXILIAR DEL 
DEPARTAMENT DE COOPERACIÓ LOCAL 

Y.A.N. I DEPARTAMENT 
D'HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

  

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL  

26/04/13 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT 

AUTORITZACIÓ DESPLAÇAMENT 
COMISSIÓ SERVEIS PER  REUNÍÓ 
COORDINADORS FORMACIÓ  LOCALS I 
CÀRREC DE LES DESPESES DE 
DESPALAÇAMENT 

P.A.C. I G.J.A.M   

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL  

30/04/13 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 45/91209/20130429 UNITAT 
D'EMERGÈNCIES  

ARMINIA TECNOLOGIA Y 
CONTROL SA 

15681,6  

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL  

30/04/13 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20130430 UNITAT 
D'EMERGÈNCIES Q/2013/528 

TERCERS VARIS 3472,88  

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL  

02/05/13 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20130503 UNITAT 
D'EMERGÈNCIES Q/2013/538 

TERCERS VARIS 1976,24  

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL  

02/05/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT DE L'OBLIGACIÓ 
LLOGUER I MANTENIMENT DE DOS 
CAMIONS I UN VEHICLE UTIL DE BOMBERS  
EXP. 41/08 

SA NOSTRA DE RENTING 
SOCIEDAD UNIPERSONAL 
SA 

8681,58  

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL  

02/05/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXAMENT OBLIGACIÓ LLOGUER I 
MANTENIMENT DE QUATRE VEHICLES 
AUTOBOMBA DE BOMBERS EXP.60/02 

SA NOSTRA DE RENTING 
S.A. 

13507,66  

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL  

07/05/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ LLOGUER I 
MANTENIMENT DE QUATRE VEHICLES 
AUTOBOMBA DE BOMBERS EXP. 60/02  

SA NOSTRA DE RENTING 
S.A. 

13507,66  

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL  

07/05/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ LLOGUER I 
MANTENIMENT DE QUATRE VEHICLES 
AUTOBOMBA DE BOMBERS EXP. 60/02 

SA NOSTRA DE RENTING 
S.A. 

13507,66  

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL  

07/05/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ LLOGUER I 
MANTENIMENT DE DOS CAMIONS I UN 
VEHICLE UTIL DE BOMBERS EXP. 41/08 

SA NOSTRA DE RENTING 
SOCIEDAD UNIPERSONAL 
SA 

8681,58  

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL  

07/05/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ LLOGUER I 
MANTENIMENT DE DOS CAMIONS I UN 
VEHICLE UTIL DE BOMBERS EXP. 41/08 

SA NOSTRA DE RENTING 
SOCIEDAD UNIPERSONAL 
SA 

8681,58  
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DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL  

08/05/13 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZAR DISPOSAR DESPESA SERVEI 
REPARACIÓ URGENT MERCEDES-BENZ 
UNIMOG MATRÍCULA IB 3186 CC BOMBERS 
MALLORCA, CONTRACTE MENOR 

AUTO VIDAL,S.A. 9898,72  

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL  

09/05/13 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20130510  UNITAT 
EMERGÈNCIES Q/2013/575 

TERCERS VARIS 2586,82  

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL  

09/05/13 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20130509 UNITAT 
D'EMERGÈNCIES Q/2013/577 

TERCERS VARIS 1248,33  

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL  

08/05/13 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA DEFINITIVA 
CONTRACTE "SUBMINISTRAMENT VEHICLE 
CAMPANYES PARTICIPACIÓ CIUTADANA I 
DIFUSIÓ A21L 

ALEGRIA ACTIVITY SL 9365,9  

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL  

06/05/13 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA DEFINITIVA 
ADJUDICATÀRIA CONTRACTE PLURIANUAL 
SERVEI "EDUCACIÓ AMBIENTAL IMPULS I 
COORDINACIÓ PROCESSOS AG21E" 

GRAM ILLES BALEARS 21 
SL AMB CIF B57370470 

24498,74  

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL  

02/05/13 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. Q/2013/500 TERCERS VARIS 5920,28  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

13/03/13 FINALITZACIÓ 
CONTRACTE 
LABORAL 

FINALITZACIÓ CONTRACTE LABORAL A.C.C. 269,25  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

18/03/13 FINALITZACIÓ 
CONTRACTE 
LABORAL 

FINALITZACIÓ CONTRACTE LABORAL F.S.G.   

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

11/03/13 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

ATORGAMENT COMPLEMENT 
PRODUCTIVITAT 

A.C.C.   

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

11/03/13 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

ATORGAMENT COMPLEMENT 
PRODUCTIVITAT 

C.F.G. 34,33  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

11/04/13 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

ATORGAMENT COMPLEMENT 
PRODUCTIVITAT 

M.C.M. 34,33  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

12/04/13 ALTRES AUTORITZACIÓ REALITZACIÓ PROVA TIR 
AL COLOMÍ 

CLUB TIR BONANY   

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

12/04/13 ALTRES AUTORITZACIÓ REALITZACIÓ PROVA TIR 
AL COLOMÍ 

S.C. CAPDEPERA   

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

08/03/13 ALTRES AUTORITZACIÓ PER CALAR 15 GÀNGUILS J.L.M.A.   

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

18/04/13 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0047/13 - CZ0047B/13 

D.D.S. / A.S.N.   

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

19/03/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ 
CORRESPONENT A L'APORTACIÓ 
ECONÒMICA A L'INSTITUT ESPORT HÍPIC 
DE MALLORCA ANY 2013 

INSTITUT ESPORT HÍPIC 
DE MALLORCA 

2000000  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

22/04/13 DEIXAR SENSE 
EFECTE 

DEIXAR SENSE EFECTES RESOLUCIÓ 
18/02/2013 RELATIVES A L'APROVACIÓ, 
AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I 
RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ RELACIÓ 
Q/2013/122 

RELACIÓ Q/2013/122   
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DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

19/04/13 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

ORDENACIÓ PAGAMENT FACTURES MELCHOR MASCARO, 
S.A., NTE I FRESC, S.L. Y 
HERMANOS PALLICER 
PONS, S.A. UTE 

  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

22/04/13 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS A LA RELACIÓ 
Q/2013/441 RELATIVES AL 
SUBMINISTRAMENT BÉNS O SERVEIS 
TALLER OCUPACIÓ CONSELL DE 
MALLORCA 

RELACIÓ Q/2013/441 2551,58  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

22/04/13 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS RELACIÓ Q/201/434 
RELATIVES SUBMINISTRAMENT BÉNS O 
SERVEIS TALLER OCUPACIÓ CONSELL DE 
MALLORCA 

RELACIÓ Q/2013/434 479,67  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

22/04/13 ALTRES APROVACIÓ PTC RÈGIM GENERAL VEDAT 
PM-10956 

J.P.A.   

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

22/04/13 ALTRES RENOVACIÓ PTC RÈGIM GENERAL VEDAT 
PM-12043 

F.O.M.   

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

23/04/13 ALTRES SEGREGACIÓ VEDAT PM-10905 J.B.G.   

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

23/04/13 ALTRES AMPLIACIÓ VEDAT PM-10949 J.S.B.   

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

23/04/13 ALTRES CANVI TITULAR VEDAT PM-11650 ICON MALLORCA, S.L.   

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

22/04/13 ALTRES RENOVACIÓ PTC REGIM GENERAL VEDAT 
PM-10943 

F.S.D.   

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

22/04/13 ALTRES RENOVACIÓ PTC REGIM GENERAL VEDAT 
PM-10291 

Mª.A.R.F.   

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

24/04/13 ALTRES RENOVACIÓ PTC REGIM GENERAL VEDAT 
PM-11754 

P.D.V.   

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

22/04/13 ALTRES RENOVACIÓ PTC REGIM GENERAL VEDAT 
PM-10221 

P.V.V.   

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

18/04/13 ALTRES AUTORITZACIÓ PROVA TIR AL COLOMI S.C. CAMPOS   

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

16/04/13 ALTRES AUTORITZACIÓ CONTROL GAVINES J.M.D.   

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

16/04/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ  SOCIETAT FEDERADA 
CAÇADORS DE CONILLS 
AMB CANS DE CAÇA 

3000  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

15/03/13 ALTRES CREACIO REFUGI FAUNA FINCA SON 
ESTRANY 

B.C.R.   

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

25/03/13 ALTRES CONVOCATÒRIA PROVES PER OBTENIR 
ACREDITACIO GUIA CAÇA MAJOR 

?   

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

12/03/13 ALTRES NOMENAMENT REPRESENTATAS 
COMISSIÓ AVALUADORA GUIES CAÇA 
MAJOR 

J.V.A.   

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

12/03/13 ALTRES NOMENAMENT REPRESENTATAS 
COMISSIÓ AVALUADORA GUIES CAÇA 
MAJOR 

P.B.M.   
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DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

12/03/13 ALTRES NOMENAMENT REPRESENTATAS 
COMISSIÓ AVALUADORA GUIES CAÇA 
MAJOR 

P.B.M.   

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

12/03/13 ALTRES NOMENAMENT REPRESENTATAS 
COMISSIÓ AVALUADORA GUIES CAÇA 
MAJOR 

S.F.B.   

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

12/03/13 ALTRES NOMENAMENT REPRESENTATAS 
COMISSIÓ AVALUADORA GUIES CAÇA 
MAJOR 

J.M.T.N.   

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

12/03/13 ALTRES NOMENAMENT REPRESENTATAS 
COMISSIÓ AVALUADORA GUIES CAÇA 
MAJOR 

A.G.A.   

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

12/03/13 ALTRES NOMENAMENT REPRESENTATAS 
COMISSIÓ AVALUADORA GUIES CAÇA 
MAJOR 

J.V.A.   

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

17/04/13 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0011/13 P.M.A. 405,05  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

17/04/13 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0012/13 A.M.M. 183,07  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

17/04/13 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0022/13 J.S.S. 60  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

17/04/13 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0023/13 J.R.F. 60  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

17/04/13 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0027/13 A.V.M. 529,02  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

17/04/13 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0033/13 J.C.J. 634,11  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

17/04/13 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0034/13 J.C.J. 451  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

17/04/13 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0035/13 A.G.A. 120  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

17/04/13 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0002/13 J.A.F.P. 475,02  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

22/04/13 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIO BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ COMPTABLE 
J/2013/71 

59,83  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

22/04/13 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIO BESTRETA CAIXA FIXA RELACIO COMPTABLE 
J/2013/70 

68  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

23/04/13 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIO BESTRETA CAIXA FIXA RELACIO COMPTABLE 
J/2013/40 

1996,08  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

23/04/13 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIO BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ COMPTABLE 
J/2013/45 

2000  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

24/04/13 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIO RELACIO FACTURES 
CORRESPONENT A LA RELACIÓ Q/2013/122 
RELATIVES AL SUBMINISTRAMENT DE 
BÉNS O SERVEIS ACT. PROT. MILLORA 
MEDI AMBIENT 

ALPADISA, S.A. 161,54  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

23/04/13 ALTRES DETERMINACIÓ PERIODES HABILS CAÇA I 
VEDES ESPECIALS TEMPORADA 2013/14 

?   

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

24/04/13 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0048/13 

L.J.L.   

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

17/04/13 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0006/13 G.LL.S. 962  
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DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

08/04/13 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0110/12 J.F.S.B. 511  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

11/04/13 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0062/12 J.C.V. 451  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

11/04/13 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0153/12 I.L.M. 451  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

11/04/13 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0154/12 A.F.M. 451  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

11/04/13 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0020/12 J.G.G. 60  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

10/04/13 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0053/12 R.A. 101  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

10/04/13 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0099/12 C.L. 101  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

10/04/13 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0094/12 R.T.D. 423  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

12/04/13 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0056/12 A.P.P. 101  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

12/04/13 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0017/13 J.L.F.LL. 303  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

10/04/13 ALTRES AUTORITZACIÓ MORENELLS PER A LA 
PESCA D'ANGUILA 

J.M.F.S.   

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

25/04/13 NOMENAMENT 
REPRESENTANTS 

NOMENAMENT REPRESENTATS A LA 
COMISSIO INTERDEPARTAMENTAL DE 
PROMOCIÓ DE POLÍTIQUES DE IGUALTAT 
DE GÈNERE 

PERSONAL DEP. MEDI 
AMBIENT 

  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

25/04/13 ALTRES AUTORITZACIÓ CONTROL COLOMS L.S.N.   

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

06/03/13 ALTRES AUTORITZACIÓ D'ÚS INSTAL·LACIONS I 
EDIFICACIONS FINCA CAPOCORB PER 
REALITZACIÓ CAMPIONAT MALLORCA DE 
GUÀTLERA AMB CA DE MOSTRA 

FEDERACIÓ BALEAR DE 
CAÇA 

  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

06/03/13 ALTRES AUTORITZACIÓ D'ÚS INSTAL·LACIONS I 
EDIFICACIONS FINCA CAPOCORB PER 
REALITZACIÓ CAMPIONAT BALEARS DE 
GUÀTLERA AMB CA DE MOSTRA 

FEDERACIÓ BALEAR DE 
CAÇA 

  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

06/03/13 ALTRES AUTORITZACIÓ D'ÚS INSTAL·LACIONS I 
EDIFICACIONS FINCA CAPOCORB PER 
REALITZACIÓ CAMPIONAT BALEARS DE 
SAN HUBERTO 

FEDERACIÓ BALEAR DE 
CAÇA 

  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

06/03/13 ALTRES AUTORITZACIÓ D'ÚS INSTAL·LACIONS I 
EDIFICACIONS FINCA CAPOCORB PER 
REALITZACIÓ COPA PRESIDENT SAN 
HUBERTO 

FEDERACIÓ BALEAR DE 
CAÇA 

  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

25/04/13 ALTRES AUTORITZACIÓ D'ÚS INSTAL·LACIONS I 
EDIFICACIONS FINCA CAPOCORB PER 
REALITZACIÓPROVA TIR AL COLOMÍ 

ASSOCIACIÓ BALEAR DE 
TIR I CAÇA 

  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

25/04/13 ALTRES AUTORITZACIÓ REALITZACIÓ PROVA CAÇA 
PRACTICA SENSE ABATIMENT AMB 
PERDIU I GUÀTLERA DE GRANJA 

S.C. SA POBLA   

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

25/04/13 ALTRES AUTORITZACIÓ REALITZACIÓ PROVA CAÇA 
SAN HUBERTO AMB ABATIMENT 

S.C. SA POBLA   
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DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

25/04/13 ALTRES AUTORITZACIÓ REALITZACIÓ PROVA CAÇA 
DE GUÀTLERA AMB CA DE MOSTRA I 
ABATIMENT AMB GUÀTLERA DE GRANJA 

S.C. SA POBLA   

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

25/04/13 ALTRES AUTORITZACIÓ REALITZACIÓ PROVA CAÇA 
DE GUÀTLERA AMB CA DE MOSTRA I 
ABATIMENT AMB GUÀTLERES DE GRANJA 

S.C. SA POBLA   

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

25/04/13 ALTRES AUTORITZACIÓ REALITZACIÓ PROVA TIR 
AL COLOMÍ 

CLUB TIR BONANY   

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

23/04/13 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ COMPTABLE 
J/2013/58 

140,31  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

23/04/13 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ COMPTABLE 
J/2013/56 

1998  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

23/04/13 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ COMPTABLE 
J/2013/57 

233,92  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

23/04/13 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ COMPTABLE 
J/2013/63 

2000  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

23/04/13 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ COMPTABLE 
J/2013/72 

890,87  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

23/04/13 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ COMPTABLE 
J/2013/74 

59,36  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

23/04/13 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ COMPTABLE 
J/2013/73 

68,52  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

23/04/13 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ COMPTABLE 
J/2013/48 

59,36  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

24/04/13 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0238/12 

A.C.   

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

24/04/13 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0239/12 

F.C.M.   

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

24/04/13 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0240/12 

S.V.G.   

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

22/04/13 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES RELACIÓ Q/2013/445 1150,18  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

26/04/13 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES RELACIÓ Q/2013/488 6268,16  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

22/04/13 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES SOCIEDAD ESTATAL DE 
CORREOS Y 
TELEGRAFOS, S.A. 

2913,1  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

22/04/13 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES AGENCIA TRIBUTARIA 
ILLES BALEARS 

4750,55  
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DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

25/04/13 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES RELACIÓ Q/2013/467 796,9  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

25/04/13 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES RELACIÓ Q/2013/469 3247,51  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

25/04/13 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS A LA RELACIÓ 
Q/2013/464 RELATIVES AL 
SUBMINISTRAMENT DE BÉNS O SERVEIS 
ACT. PROT. MILLORA MEDI AMBIENT 

RELACIÓ Q/2013/464 1143,87  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

29/04/13 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS A LA RELACIÓ 
Q/2013/495 RELATIVES AL 
SUBMINISTRAMENT DE BÉNS O SERVEIS 
ACT. PROT. MILLORA MEDI AMBIENT 

ELECTRICA SOLLERENSE, 
S.A. 

740,23  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

02/05/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ EN RELACIÓ 
SUBVENCIONS PEL DESENVOLUPAMENT 
D'ACTIVITATS SOCIOAMBIENTALS EN 
MATERIA CINEGÈTICA O PESCA FLUVIAL 
2012 

S.C. VILAFRANCA 1132,8  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

03/05/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ EN RELACIÓ 
SUBVENCIONS PEL DESENVOLUPAMENT 
D'ACTIVITATS SOCIOAMBIENTALS EN 
MATERIA CINEGÈTICA O PESCA FLUVIAL 
2012 

S.C. POLLENÇA 2991,6  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

03/05/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ EN RELACIÓ 
SUBVENCIONS PEL DESENVOLUPAMENT 
D'ACTIVITATS SOCIOAMBIENTALS EN 
MATERIA CINEGÈTICA O PESCA FLUVIAL 
2012 

S.C. SANT JOAN 3000  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

03/05/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ EN RELACIÓ 
SUBVENCIONS PEL DESENVOLUPAMENT 
D'ACTIVITATS SOCIOAMBIENTALS EN 
MATERIA CINEGÈTICA O PESCA FLUVIAL 
2012 

S.C. SANT JOAN 3000  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

03/05/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ EN RELACIÓ 
SUBVENCIONS PEL DESENVOLUPAMENT 
D'ACTIVITATS SOCIOAMBIENTALS EN 
MATERIA CINEGÈTICA O PESCA FLUVIAL 
2012 

S.C. VILAFRANCA 3000  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

03/05/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ EN RELACIÓ 
SUBVENCIONS PEL DESENVOLUPAMENT 
D'ACTIVITATS SOCIOAMBIENTALS EN 
MATERIA CINEGÈTICA O PESCA FLUVIAL 
2012 

S.C. ALCUDIA 1100  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

03/05/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ EN RELACIÓ 
SUBVENCIONS PEL DESENVOLUPAMENT 
D'ACTIVITATS SOCIOAMBIENTALS EN 
MATERIA CINEGÈTICA O PESCA FLUVIAL 
2012 

S.C. BUNYOLA 1000  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

03/05/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ EN RELACIÓ 
SUBVENCIONS PEL DESENVOLUPAMENT 
D'ACTIVITATS SOCIOAMBIENTALS EN 
MATERIA CINEGÈTICA O PESCA FLUVIAL 
2012 

CLUB CAZADORES DE 
BECADA CON PERRO 

3000  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

02/05/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ EN RELACIÓ 
SUBVENCIONS PEL DESENVOLUPAMENT 
D'ACTIVITATS SOCIOAMBIENTALS EN 
MATERIA CINEGÈTICA O PESCA FLUVIAL 
2012 

S.C. POLLENÇA 2700  
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DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

02/05/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ EN RELACIÓ 
SUBVENCIONS PEL DESENVOLUPAMENT 
D'ACTIVITATS SOCIOAMBIENTALS EN 
MATERIA CINEGÈTICA O PESCA FLUVIAL 
2012 

CLUB ESPAÑOL CA 
RATER MALLORQUI 

2800  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

02/05/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ EN RELACIÓ 
SUBVENCIONS PEL DESENVOLUPAMENT 
D'ACTIVITATS SOCIOAMBIENTALS EN 
MATERIA CINEGÈTICA O PESCA FLUVIAL 
2012 

S.C. MONTUÏRI 1449,74  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

02/05/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ EN RELACIÓ 
SUBVENCIONS PEL DESENVOLUPAMENT 
D'ACTIVITATS SOCIOAMBIENTALS EN 
MATERIA CINEGÈTICA O PESCA FLUVIAL 
2012 

ASSOCIACIÓ FALCONERIA 
ILLES BALEARS 

1500  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

02/05/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ EN RELACIÓ 
SUBVENCIONS PEL DESENVOLUPAMENT 
D'ACTIVITATS SOCIOAMBIENTALS EN 
MATERIA CINEGÈTICA O PESCA FLUVIAL 
2012 

CLUB BALEAR 
RECORRIDOS DE CAZA 

813  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

29/04/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ EN RELACIÓ 
SUBVENCIONS PEL DESENVOLUPAMENT 
D'ACTIVITATS SOCIOAMBIENTALS EN 
MATERIA CINEGÈTICA O PESCA FLUVIAL 
2012 

S.C. S'HORTA 2500  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

29/04/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ EN RELACIÓ 
SUBVENCIONS PEL DESENVOLUPAMENT 
D'ACTIVITATS SOCIOAMBIENTALS EN 
MATERIA CINEGÈTICA O PESCA FLUVIAL 
2012 

S.C. LLORET 3000  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

29/04/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ EN RELACIÓ 
SUBVENCIONS PEL DESENVOLUPAMENT 
D'ACTIVITATS SOCIOAMBIENTALS EN 
MATERIA CINEGÈTICA O PESCA FLUVIAL 
2012 

S.C. ALCUDIA 3000  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

22/04/13 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES COMPAÑIA 
CONCESIONARIA DEL 
TUNEL DE SOLLER, S.A. 

813,1  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

25/04/13 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES RELACIÓ Q/2013/470 1933,47  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

21/03/13 ALTRES RENOVACIÓ PTC RÈGIM GENERAL VEDAT 
PM-11718 

M.D.S.   

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

27/03/13 ALTRES RENOVACIÓ PTC RÈGIM GENERAL VEDAT 
PM-11804 

SPILE E.R.A. MALLORCA, 
S.L. 

  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

21/03/13 ALTRES RENOVACIÓ PTC RÈGIM GENERAL VEDAT 
PM-10528 

COSTADOR,   S.L.   

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

21/03/13 ALTRES RENOVACIÓ PTC RÈGIM GENERAL VEDAT 
PM-10310 

GRUP TRIPLE O, S.L.   

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

21/03/13 ALTRES RENOVACIÓ PTC RÈGIM GENERAL VEDAT 
PM-10361 

A.T.T.   

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

14/03/13 ALTRES RENOVACIÓ PTC RÈGIM GENERAL VEDAT 
PM-10190 

B.S.R.   

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

12/03/13 ALTRES APROVACIÓ PTC RÈGIM GENERAL VEDAT 
PM-11615 

HABITAT GOLF SANTA 
PONSA, S.L. 
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DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

21/03/13 ALTRES APROVACIÓ PTC RÈGIM GENERAL VEDAT 
PM-10950 

A.Mª.V.S.   

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

16/04/13 ALTRES RENOVACIÓ PTC RÈGIM GENERAL VEDAT 
PM-11883 

C.B.R.   

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

27/03/13 ALTRES APROVACIÓ PTC RÈGIM GENERAL VEDAT 
PM-12159 

P.S.C.   

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

10/04/13 ALTRES RENOVACIÓ PTC RÈGIM GENERAL VEDAT 
PM-11613 

HABITAT GOLF SANTA 
PONSA, S.L. 

  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

27/03/13 ALTRES RENOVACIÓ PTC RÈGIM GENERAL VEDAT 
PM-11738 

J.M.C.G.   

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

10/04/13 ALTRES CREACIÓ VEDAT SON GUAL J.L.G-F.V.   

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

21/03/13 ALTRES CREACIÓ VEDAT SA CARROTJA NOVA P.S.C.   

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

18/04/13 ALTRES CREACIÓ VEDAT NA MONJA DE 
MONTBLANCH 

L.E.F.   

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

18/04/13 ALTRES CREACIÓ VEDAT MONTBLANCH C.E.F.   

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

18/04/13 ALTRES CREACIÓ VEDAT SOSA BASSA ROTJA F.E.F.   

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

18/04/13 ALTRES CREACIÓ VEDAT ROTES DE MONTBLANCH F.E.F.   

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

10/04/13 ALTRES SEGREGACIÓ VEDAT PM-10725 ALTIVO GMBH, 2   

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

27/03/13 ALTRES SEGREGACIÓ VEDAT PM-11095 J.I.LL.   

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

27/03/13 ALTRES SEGREGACIÓ VEDAT PM-11162 A.E.G.   

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

14/03/13 ALTRES SEGREGACIÓ VEDAT PM-11630 A.E.F.   

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

15/03/13 ALTRES SEGREGACIÓ VEDAT PM-10529 P.S.C.   

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

06/05/13 ALTRES SEGREGACIÓ VEDAT PM-11227 M.LL.R.   

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

10/04/13 ALTRES AMPLIACIÓ VEDAT PM-10602 A.O.S.   

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

10/04/13 ALTRES AMPLIACIÓ VEDAT PM-10827 J.G.S.   

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

10/04/13 ALTRES AMPLIACIÓ VEDAT PM-11081 S.C. ARTÀ   

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

15/03/13 ALTRES AMPLIACIÓ VEDAT PM-10524 Mª.P.P.   

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

15/03/13 ALTRES AMPLIACIÓ VEDAT PM-11738 J.M.C.G.   

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

18/04/13 ALTRES AMPLIACIÓ VEDAT PM-11752 ALTIVO PROPERTIES, S.L.   

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

10/04/13 ALTRES CANVI TITULAR VEDAT PM-10759 F.J.M.   
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DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

10/04/13 ALTRES CANVI TITULAR VEDAT PM-10450 N.R.V.V.   

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

27/03/13 ALTRES CANVI TITULAR VEDAT PM-10615 SONAMUNT, S.L.   

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

21/03/13 ALTRES CANVI TITULAR VEDAT PM-11709 J.P.M.   

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

10/04/13 ALTRES BAIXA REFUGI CAÇA CAN MASIA V.S.R.   

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

09/04/13 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

AUTORITZACIÓ COMISSIÓ SERVEIS P.A.P.   

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

09/04/13 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

AUTORITZACIÓ COMISSIÓ SERVEIS Mª.C.E.R.   

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

15/04/13 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0052/13 

M.P.   

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

25/04/13 ALTRES CREACIÓ PROGRAMA INFORMACIÓ I 
CONTROL ACCÉS  AL PN SA DRAGONERA 

?   

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

23/04/13 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ COMPTABLE 
J/2013/75 

59,36  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

22/04/13 DEIXAR SENSE 
EFECTE 

DEIXAR SENSE EFECTE RESOLUCIÓ SOCIEDAD ESTATAL DE 
CORREOS Y 
TELEGRAFOS, S.A. 

  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

23/04/13 DEIXAR SENSE 
EFECTE 

DEIXAR SENSE EFECTE RESOLUCIÓ 
JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA 

RELACIÓ COMPTABLE 
J/2013/40 

  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

07/05/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ PEL 
DESENVOLUPAMENT D'ACTIVITATS 
SOCIOAMBIENTALS EN MATERIA 
CINEGÈTICA O DE PESCA FLUVIAL 

S.C. MONTUÏRI 3000  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

07/05/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ PEL 
DESENVOLUPAMENT D'ACTIVITATS 
SOCIOAMBIENTALS EN MATERIA 
CINEGÈTICA O DE PESCA FLUVIAL 

S.C. BUNYOLA 2000  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

07/05/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ PEL 
DESENVOLUPAMENT D'ACTIVITATS 
SOCIOAMBIENTALS EN MATERIA 
CINEGÈTICA O DE PESCA FLUVIAL 

S.C. SANTANYI 2400  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

07/05/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ PEL 
DESENVOLUPAMENT D'ACTIVITATS 
SOCIOAMBIENTALS EN MATERIA 
CINEGÈTICA O DE PESCA FLUVIAL 

FUNDACIO BALEAR PER A 
LA FAUNA I L'ART 
CINEGETIC 

3000  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

30/04/13 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0182/12 C.R. 101  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

30/04/13 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0229/12 F.D. 202  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

30/04/13 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0201/12 J.G.R. 202  
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DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

30/04/13 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0202/12 S.T.N. 202  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

30/04/13 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0227/12 V.G.D. 101  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

06/05/13 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0076/12 S.S.Y. 101  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

09/05/13 ALTRES SEGREGACIÓ VEDAT PM-10450 N.R.V.V.   

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

09/05/13 ALTRES AMPLIACIÓ VEDAT PM-10965 G.O.A.   

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

09/05/13 ALTRES AMPLIGACIÓ VEDAT PM-10162 J.F.O.R.   

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

02/05/13 PRÓRROGA 
CONTRACTE 
LABORAL 

PRÒRROGA CONTRACTE TREBALL 
PERSONAL DOCENT TALLER OCUPACIÓ 
"PEDRA I NATURA" ABRIL 2013 

E.C.G.   

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

02/05/13 PRÓRROGA 
CONTRACTE 
LABORAL 

PRÒRROGA CONTRACTE TREBALL 
PERSONAL DOCENT TALLER OCUPACIÓ 
"SON AMER" ABRIL 2013 

E.C.G. / C.F.G.   

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

02/05/13 PRÓRROGA 
CONTRACTE 
LABORAL 

PRÒRROGA CONTRACTE TREBALL 
PERSONAL TALLER OCUPACIÓ "PEDRA I 
NATURA" ABRIL 2013 

?   

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

23/04/13 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES RELACIÓ Q/2013/452 3696,46  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

23/04/13 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES RELACIÓ Q/2013/453 6907,58  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

03/05/13 ALTRES RENOVACIÓ PTC RÈGIM GENERAL VEDAT 
PM-11630 

A.E.F.   

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

03/05/13 ALTRES RENOVACIÓ PTC  RÈGIM GENERAL VEDAT 
PM-10158 

F.F.B.   

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

03/05/13 ALTRES RENOVACIÓ PTC  RÈGIM GENERAL VEDAT 
PM-10571 

G.M.C.   

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

03/05/13 ALTRES RENOVACIÓ PTC  RÈGIM GENERAL VEDAT 
PM-10622 

M.D.S.   

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

06/05/13 ALTRES APROVACIÓ PTC  RÈGIM GENERAL VEDAT 
PM-12162 

F.E.F.   

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

03/05/13 ALTRES APROVACIÓ PTC  RÈGIM GENERAL VEDAT 
PM-12163 

Mª.L.E.F.   

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

06/05/13 ALTRES APROVACIÓ PTC  RÈGIM GENERAL VEDAT 
PM-12161 

F.E.F.   

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

01/05/13 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ FACTURES CORRESPONENTS 
A LA RELACIÓ Q/2013/531 RELATIVES A 
BÉNS O SERVEIS REFUGI MULETA 

RELACIÓ Q/2013/531 8290,63  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

23/04/13 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ FACTURES CORRESPONENTS 
A LA RELACIÓ Q/2013/519 RELATIVES A 
BÉNS O SERVEIS REFUGI CAN BOI 

RELACIÓ Q/2013/519 465,37  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

30/04/13 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ FACTURES CORRESPONENTS 
A LA RELACIÓ Q/2013/530 RELATIVES A 
BÉNS O SERVEIS REFUGI MULETA 

REPSOL BUTANO, S.A. 124,71  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

02/05/13 ALTRES AUTORITZACIÓ CAPTURA CONILLS J.F.P.   

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

02/05/13 ALTRES AUTORITZACIÓ CAPTURA PORCS XINESOS G.R.R.   
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DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

08/05/13 ALTRES CANVI TITULAR VEDAT PM-10009 P.P.C.M.   

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

08/05/13 ALTRES CANVI TITULAR VEDAT PM-11535 C.T.M.   

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

02/05/13 PRÓRROGA 
CONTRACTE 
LABORAL 

PRÒRROGUES CONTRACTE TREBALL 
PERSONAL TALLER OCUPACIÓ "PEDRA I 
NATURA" ABRIL 2013 

?   

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

06/05/13 ALTRES COMPLIMENT SENTÈNCIA NÚM. 32/2013 DE 
LA SALA DE LO SOCIAL DEL TSJIB. 
DEPOSIT I CONSIGNACIÓ INDEMNITZACIÓ 

? 62156,22  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

09/05/13 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES COMPAÑIA 
CONCESIONARIA TUNEL 
DE SOLLER, S.A. 

1033,75  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

22/04/13 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES RELAICÓ Q/2013/444 18168,59  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

30/04/13 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTES A LA RELACIÓ 
Q/2013/522 RELATIVES AL 
SUBMINISTRAMET BENS O SERVEIS 
REFUGI PONT ROMA 

RELACIÓ Q/2013/522 2826,11  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

01/05/13 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTES A LA RELACIÓ 
Q/2013/5514 RELATIVES AL 
SUBMINISTRAMET BENS O SERVEIS 
REFUGI POSON AMER 

RELACIÓ Q/2013/514 16821,89  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

30/04/13 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTES A LA RELACIÓ 
Q/2013/523 RELATIVES AL 
SUBMINISTRAMET BENS O SERVEIS 
REFUGI TOSSALS VERDS 

REPSOL BUTANO, S.A. 1577,31  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

10/05/13 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ COMPTABLE 
J/2013/89 

2500  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

10/05/13 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ COMPTABLE 
J/2013/88 

2310,42  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

09/05/13 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ COMPTABLE 
J/2013/87 

2000  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

30/04/13 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ COMPTABLE 
J/2013/80 

178,41  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

13/05/13 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0040/13 

P.R.B.   

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

13/05/13 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0243/12 

C.C.   

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

13/05/13 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0241/12 

S.S.   

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

13/05/13 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0219/12 J.C.E. 541,04  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

13/05/13 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0009/13 G.S.R. 480,2  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

13/05/13 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0214/12 V.T.A. 571,01  
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DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

13/05/13 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0191/12 M.G.F. 60  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

13/05/13 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0211/12 J.V.R. 60  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

13/05/13 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0163/12 E.M.O. 60  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

13/05/13 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0165/12 J.B.B. 60  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

13/05/13 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0162/12 F.J.C.G. 60  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

13/05/13 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0210/12 J.G.F. 451  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

13/05/13 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0196/12 PER 
RECONEIXEMENT DE RESPONSABILITAT I 
PAGAMENT ANTICIPAT 

B.S.LL. 69,01  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

13/05/13 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0177/12 PER 
RECONEIXEMENT DE RESPONSABILITAT I 
PAGAMENT ANTICIPAT 

J.T.T. 69,01  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

13/05/13 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0161/12 PER 
RECONEIXEMENT DE RESPONSABILITAT I 
PAGAMENT ANTICIPAT 

J.T.T. 60  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

13/05/13 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0151/12 PER 
RECONEIXEMENT DE RESPONSABILITAT I 
PAGAMENT ANTICIPAT 

J.M.S. 520,01  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

13/05/13 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0008/13 PER 
RECONEIXEMENT DE RESPONSABILITAT I 
PAGAMENT ANTICIPAT 

J.A.L.C. 475,02  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

13/05/13 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ01129/12 
PER RECONEIXEMENT DE 
RESPONSABILITAT I PAGAMENT 
ANTICIPAT 

M.M.P. 60  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

13/05/13 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0215/12 PER 
RECONEIXEMENT DE RESPONSABILITAT I 
PAGAMENT ANTICIPAT 

J.C.V. 75,01  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

13/05/13 ALTRES CANVI TITULAR VEDAT PM-10489 SON GUITARD, S.L.   

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

13/05/13 ALTRES CANVI TITULAR VEDAT PM-11731 OK'AM SAS GREGIS   

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

13/05/13 ALTRES CANVI TITULAR VEDAT PM-11222 J.M.M.   

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

11/04/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2013/360 Subscripcions Diari de 
Mllca//Ultima Hora 

MIFU, SA//EDITORA 
BALEAR SA 

738,1  

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

12/04/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2013/373  Recurs Cassació Misioneros 
SSCC 

Sr. Alejandro Gonzalez 
Garcia 

90,78  

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

15/04/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2013/380 Material oficina Diversos segons relació 
adjunta 

1483,62  

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

11/04/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2013/353 Suministrament linea i material 
informàtic 

Diversos segons relació 
adjunta. 

1457,29  

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

10/04/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2013/352 Taxa de residus sol·lids Ajuntament de Palma 406,86  
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DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

12/04/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2013/369 Suministrament material d'oficina 
de febrer 

DISTRIBUIDORA ROTGER, 
S.L 

29,29  

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

16/04/13 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

J/2013/65 Tiquets d'aparcament Diversos segons relació 
adjunta 

3,9  

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

18/04/13 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

J/2013/68 Servei de corresponencia de març S.E. CORREOS Y 
TELEGRAFOS S.A. 

7,22  

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

18/04/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2013/420 Subministrament de llum i taxa 
d'ocupació  

AENA// AUTORITAT 
PORTUARIA IB 

373,65  

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

08/04/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Fact. CE12-M-177 "Servei de 
telecomunicacions delCIM" 

CABLEUROPA A.A.U 23998,4  

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

16/04/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2013/412  Servei d'Informàtica 478,12  

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

17/04/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Fact. núm1/003437 de 20 de març de 2013 
quota febrer 

WifiBaleares S.L. 338,8  

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

17/04/13 INICIAR EXPEDIENT Substitució de la coberta  de la tafona de la 
finca Raixa 

TRAGSA 0  

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

15/04/13 DEIXAR SENSE 
EFECTE 

Deixar sense efectes la resolució d'inici de 
l'expt. de encomana de gestió 

TRAGSA 0  

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

09/04/13 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

Subministrament per al Servei d'Informàtica  HEWLETT-PACKARD 
ESPAÑOLA S.L. 

14904,42  

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

18/04/13 ALTRES Reaplicar l'operació "servei de 
telecomunicacions del CIM" del CIM Lote1, 
xarxa multiservei de telecomunicacions 
AD220130001387 

CABLEUROPA S.A.U 1006,86  

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

23/04/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2013/447  Material legislativo y de oficina Diversos segons relació 
adjunta 

3322,15  

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

24/04/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

FACT 40/03/13 de data 26 de març de 2013 SM2 BALEARES, SA 10030,9  

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

03/04/13 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

Trasllat de justificació J/2013/55 Diversos segons relació 
adjunta 

331,28  

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

24/04/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Manteniment antivíric corporatiu PC-servidors 
del 27/01/13 a 31/12/13 

INFORMATICA EL CORTE 
INGLES, SA 

13440,74  

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

24/04/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2013/454 Diversos segons relació 
adjunta 

3205,81  

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

29/04/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2013/496 Renovació titol marca Consulpi, SL 907,5  

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

25/04/13 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

J/2013/76 Trasllat de justificació  S.E. CORREOS Y 
TELEGRAFOS S.A. 

490,37  

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

03/04/13 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

Aprovació compte justificatiu...Renov. del 
lloguer del servidor de la pag. Web 

"INFORMATICA.NET" 3005  

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

29/04/13 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

J/2013/78 S.E. CORREOS Y 
TELEGRAFOS S.A. 

104,32  
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DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

23/04/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2013/437  CDAD.PROP.C/Pelaires, 29 
Pza.Reina, 2,C/Soledad 

1820  

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

26/04/13 ORDENAR EL 
PAGAMENT DE 
FACTURES 

Fact. SYC1003 "Implantació sistema gestió 
econòmica." 

AYTOS CPD S.L. 24480  

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

22/04/13 DEVOLUCIÓ FIANÇA En aval definitiva reft. al servei de 
telecomunicacions del CIM. 

CABLEUROPA, S.A. 27177,6  

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

19/04/13 ALTRES R. de desistiment del procediment 
d'adjudicació serv. fotografía d'actes 
protocol·laris 

Sra. Mercedes Rodriguez 
Salido 

70800  

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

12/04/13 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

RELACIÓ DE FACTURES ADO NÚM. 
Q/2013/359 

DIVERSOS SEGONS 
RELACIÓ ADJUNTA 

993,5  

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

12/04/13 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

RELACIÓ DE FACTURES ADO NÚM. 
Q/2013/361 

DIVERSOS SEGONS 
RELACIÓ ADJUNTA 

1003,5  

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

29/04/13 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

RELACIÓ DE FACTURES ADO NÚM. 
Q/2013/497 

DIVERSOS SEGONS 
RELACIÓ ADJUNTA 

3010,5  

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

26/04/13 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

RELACIÓ DE FACTURES ADO NÚM. 
Q/2013/498 

DIVERSOS SEGONS 
RELACIÓ ADJUNTA 

1003,5  

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

26/04/13 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

RELACIÓ DE FACTURES ADO NÚM. 
Q/2013/499 

DIVERSOS SEGONS 
RELACIÓ ADJUNTA 

1003,5  

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

12/04/13 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

RELACIÓ DE FACTURES ADO NÚM. 
Q72013/358 

DIVERSOS SEGONS 
RELACIÓ ADJUNTA 

1003,5  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

10/04/13 NOMENAMENT 
FUNCIONARI INTERÍ 

NOMENAMENT I/O PRESA POSSESSIO 
LLOC TREBALL (ART 10.1.C LLEI 7/2007 I 
ART 15.2.D LLEI 3/2007) 

GJAM   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

11/04/13 NOMENAMENT 
FUNCIONARI INTERÍ 

NOMENAMENT I/O PRESA POSSESSIO 
LLOC TERBALL ( ART 10.1.D LLEI 3/2007 I 
ART 15.2.E LLEI  3/2007) 

JMRG   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

11/04/13 NOMENAMENT 
FUNCIONARI INTERÍ 

NOMENAMENT I/O PRESA POSSESSLIO AL 
LLOC TREBALL (ART 10.1.D LLEI 7/2007 I 
ART 15.2.E LLEI 3/2007) 
 

APE   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

10/04/13 CONCESSIÓ 
LLICÈNCIA 

LLICENCIA O PERMIS  (LACTANCIA) SGM   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

10/04/13 PERMIS 
MATERNITAT/PATER
NITAT 

LLICENCIA  O PERMIS JRS   
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DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

10/04/13 PERMIS 
MATERNITAT/PATER
NITAT 

LLLICENCIA O PERMIS SGM   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

10/04/13 INICIAR EXPEDIENT EXPEDIENT AJUDA ESCOLARITAT PACV   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

10/04/13 INICIAR EXPEDIENT EXPEDIENT AJUDA ESCOLARITAT SGM   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/04/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TREBALL DSG   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/04/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TREBALL GVA   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/04/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TTREBALL JRB   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/04/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TREBALL MEC   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/04/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TREBALL JALO   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/04/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TREBALL AGA   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/04/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TREBALL AGA   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/04/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TREBALL JNG   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/04/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TREBALL  SLM   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/04/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TREBALL SGA   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/04/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TREBALL AAM   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/04/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TREBALL HBS   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/04/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TREBALL AMHC   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/04/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TREBALL FJFQ   
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DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/04/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TREBALL IGT   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

09/04/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TREBALL MDPV   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

09/04/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TREBALL MCVS   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

09/04/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TREBALL MYBR   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

09/04/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TREBALL AVF   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

09/04/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TREBALL JGED   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

09/04/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TREBALL JSMR   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

09/04/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TREBALL MCPB   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

09/04/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO CANVI LLOC FCS   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

10/04/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TREBALL BSM   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

10/04/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TREBALL MANM   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

10/04/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TREBALL JRS   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

10/04/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TREBALL AFC   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

10/04/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TREBALL JFT   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

10/04/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TREBALL SLB   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

10/04/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TREBALL FMLM   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

10/04/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TREBALL ASP   
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DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

10/04/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TREBALL JFFR   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

10/04/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TREBALL JMLR   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

10/04/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TREBALL MRIC   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

10/04/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TREBALL JCTP   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

10/04/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TREBALL MJTP   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

09/04/13 ALTRES FIXACIO AMPLIACIONS JORNADA LLOC 
TREBALL GESTOR-A EMERGENCIES  
SERVEI BOMBERS MARC MODIFICACIO 
RLT 

PERSONAL ADSCRIT COS 
BOMBERS 

  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

11/04/13 ALTRES FIXACIO AMPLIACIO JORNADA LLOC 
TREBALL 

PERSONAL ADSCRIT AL 
CIM 

  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

10/04/13 REDUCCIÓ 
JORNADA LABORAL 

REDUCCIO JORNADA JRS   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

10/04/13 REDUCCIÓ 
JORNADA LABORAL 

REDUCCIO JORNADA  PACV   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

11/04/13 REDUCCIÓ 
JORNADA LABORAL 

REDUCCIO JORNADA FFF   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

10/04/13 ALTRES SOL·LICITUD FLEXIBILITAT HORARIA AFH   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

10/04/13 ALTRES SOL.LICITUD FLEXIBILITAT HORARIA  IMAR   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

10/04/13 ALTRES SOL.LICITUD FLEXIBILITAT HORARIA  CVL   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

10/04/13 ALTRES RECONEIXEMENT DRET 100% 
RETRIBUCIONS SITUACIO IT 

GPM   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

11/04/13 ALTRES RECONEIXEMENT DRET 100% 
RETRIBUCIONS SITUACIO IT 

ASM   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

09/04/13 ALTRES TRASLLAT I DETERMINACIO FUNCIONS I  
INSTRUCCIONS FUNCIONALS ATRIBUIDES 
ALS GESTORS EMERGENCIES 

PERSONAL ADSCRIT COS 
BOMBERS 

  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/04/13 BORSA INTERINS ES DECLARA CONVOCATORIA 2 BORSES 
METGE-ESSA DESERTA 

ALTRES   
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DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

09/04/13 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

RELACIO FACTURES 54/22110/20130409 
RECEPTES PERSONAL CIM  FEB 2013 

COL·LEGI OFICIAL 
FARMACEUTICS DE LES 
ILLES BALEARS 

  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/04/13 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

RELACIO FACTURES 54/92060/20130408 
DPT HISENDA I FUNCIO PUBLICA 

AGENCIA TRIBUTARIA 
ILLES BALEARS 

136,32  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

12/04/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TREBALL JPRB   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

12/04/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO EN LLOC TREBALL JMCM   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

12/04/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TREBALL  JMA   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

12/04/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TREBALL RBR   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

12/04/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TREBALL LPSJ   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

12/04/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TREBALL FFF   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

12/04/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TREBALL CRS   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

12/04/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TREBALL JMA   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

12/04/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TREBALL JMA   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

12/04/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TREBALL BBM   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

12/04/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TREBALL JDM   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

12/04/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TREBALL AOL   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/04/13 ALTRES AUTORITZACIO REALITZACIO CURS 
GESTIO PRESSUPOST A L'ADMINISTRACIO 
PUBLICA 

EMF   
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DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

11/04/13 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

HORES EXTRAORDINARIES PERSONAL ADSCRIT AL 
DPT HISENDA I FUNCIO 
PUBLICA 

  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

12/04/13 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

HORES EXTRAORDINARIES PERSONAL ADSCRIT DPT 
HISENDA I FUNCIO 
PUBLICA 

  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

11/04/13 PERMIS 
MATERNITAT/PATER
NITAT 

LLICENCIA O PERMIS (FINALITZACIO) PACV   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

12/04/13 REDUCCIÓ 
JORNADA LABORAL 

REDUCCIO JORNADA RFV   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

12/04/13 ALTRES RECONEIXEMENT DRET  CRR   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

15/04/13 ALTRES AJUDA MINUSVALIDESA CBF 293,22  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

15/04/13 ALTRES RECONEIXEMENT DRET 100% 
RETRIBUCIONS SITUACIO IT 

APP   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16/04/13 REDUCCIÓ 
JORNADA LABORAL 

REDUCCIO JORNADA PMR   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16/04/13 ALTRES SOL·LICITUD FLEXIBILITAT HORARIA  MMNR   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

17/04/13 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

CONCESSIO COMPLEMENT 
PRODUCTIVITAT 

MVSP 1787,49  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

11/04/13 ALTRES COMPLIMENT SENTENCIA  25/2013 DE LA 
SALA SOCIAL TSJIB 

MGF   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/03/13 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

SOL·LICITUD PER CONCEDIR PERMIS 
ESTABLERT ARTICLE 49.e) EBEB 

RLC   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

17/04/13 ALTRES SOL·LICITUD INFORMACIO COMITE 
EMPERSA A DI HISENDA I FUNCIO PUBLICA 
REFERENT CANVIS LLOCS FEINA  

PERSONAL ADSCRIT AL 
CIM 

  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

18/04/13 ALTRES SOL·LICITUD FLEXIBILITAT HORARIA  BEC   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

17/04/13 REDUCCIÓ 
JORNADA LABORAL 

REDUCCIO JORNADA PER ATENDRE 
FAMILIAR PRIMER GRAU PARENTESC 

ECG   
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DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

18/04/13 PERMIS 
MATERNITAT/PATER
NITAT 

LLICENCIA O PERMIS SFB   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

18/04/13 CONCESSIÓ 
LLICÈNCIA 

LLICENCIA O PERMIS (LACTANCIA) SFB   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

18/04/13 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

CONCESSIO BESTRETA  JMPV 1988,76  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

18/04/13 ALTRES RECONEIXEMENT DRET 100% 
RETRIBUCIONS SITUACIO IT 

JMEG   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

18/04/13 REDUCCIÓ 
JORNADA LABORAL 

REDUCCIO JORNADA LABORAL MSFR   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

19/04/13 ALTRES FIXACIO AMPLIACIO JORNADA LLOC 
TREBALL 

PERSONAL ADSCRIT AL 
CONSELL DE MALLORCA 

  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/04/13 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZACIO, DISPOSICIO I 
RECONEIXEMENT DESPESA INGRES 
QUOTES SEGURETAT SOCIAL MARÇ 2013 

TRESORERIA GENERAL 
SEGURETAT SOCIAL 

1076634  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/04/13 RETENCIONS DE 
NÒMINES 

RETENCIONS JUDICIALS I 
ADMINISTRATIVES APLICADES PERSONAL 
CIM DINS NOMINA MARÇ 2013 

PERSONAL ADSCRIT AL 
CIM 

  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/04/13 ALTRES APLICACIO INDIVIDUALITZADA ESTABLERT 
AL1ER PUNT RESOLUCIO CONSELLERA 
HISENDA I FUNCIO PUBLICA DE 27 DE 
MARÇ 2013 

PERSONAL ADSCRIT AL 
CIM 

  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

19/04/13 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

HORES EXTRAORDINARIES PERSONAL ADSCRIT DPT 
VICEPRESIDENCIA 
CULTURA PATRIMONI I 
ESPORTS 

  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

19/04/13 NOMENAMENT 
FUNCIONARI INTERÍ 

CESSAMENT I PRESA POSSESSIO LLOC 
TREBALL EFECTUATS PER MATEIXA 
AUTORITAT 

MAAS   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

19/04/13 ALTRES RECONEIXEMENT DRET 100% 
RETRIBUCIONS SITUACIO IT 

MRJ   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

18/04/13 REDUCCIÓ 
JORNADA LABORAL 

REDUCCIO JORNADA CRR   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

18/04/13 REDUCCIÓ 
JORNADA LABORAL 

REDUCCIO JORNADA MMCC   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

18/04/13 INICIAR EXPEDIENT EXPEDIENT AJUDA PER ESCOLARITAT SFB   
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DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

19/04/13 REINCORPORACIÓ 
LLOC DE TREBALL 

NOMENAMENT I/O PRESA POSSESSIO 
LLOC TREBALL 

RMRJ   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

19/04/13 CESSAMENT EN 
LLOC DE TREBALL 

CESSAMENT EN LLOC TREBALL RMRJ   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

19/04/13 EXCEDÈNCIA CANVI  SITUACIO ADMINISTRATIVA O FI 
RELACIO SERVEIS 

RMRJ   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

18/04/13 CONCESSIÓ 
LLICÈNCIA 

LLICENCIA O PERMIS  (LLICENCIA NO 
RETRIBUIDA) 

MACC   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23/04/13 ALTRES RESOLUCIO QUE AUTORITZA DOCENT PER 
INPARTIR ACTIVITAT FORMATIVA DE CURS 
PROCEDIMENT ADMINISTRATIU AVANÇAT 

GPM   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/04/13 ALTRES AUTORITZACIO REALITZACIO CURS 
PREVENCIO RISCOS LABORALS I 
EDUCACIO CORPORAL EN OFICINES 

CRS   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23/04/13 BORSA INTERINS LLISTA DEFINITIVA ADMESOS I EXCLOSOS 
CONVOCATORIA 2 BORSES BOMBER 
CONDUCTOR SISTEMA CONCURS MERITS 
AMB CARACTER INTERINITAT 

ALTRES   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23/04/13 ALTRES VINCUALACIO LLOC TREBALL PERSONAL 
INDEFINIT NO FIX 

ALTRES   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

24/04/13 AUTORITZAR 
ASSEMBLEES 
PERSONAL 

AUTORITZACIO ASSEMBLEA A LA 
MISERICORDIA 

SECCIO SINDICAL CCOO   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/04/13 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

HORES EXTRAORDINARIES PERSONAL ADSCRIT AL 
CIM 

  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

24/04/13 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

CONCESSIO BESTRETA MRRV 1785  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

24/04/13 ALTRES ADSCRIPCIO LLOC TREBALL GFG   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

24/04/13 ALTRES ADSCRIPCIO LLOC TREBALL RRA   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

09/04/13 PRÓRROGA 
CONTRACTE 
LABORAL 

PRORROGA CONTRACTE REGIM LABORAL 
DPT MEDI AMBIENT, DI INSULAR MEDI 
AMBIENT 

MABV   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/04/13 ALTRES FIXACIO AMPLIACIO JORANDA LLOC 
TREBALL 

MSM   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/04/13 ALTRES AMPLIACIO JORNADA LLOC TREBALL GPM   
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DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/04/13 ALTRES FIXACIO AMPLIACIO JORNADA LLOC 
TREBALL 

ASM   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/04/13 ALTRES FIXACIO AMPLIACIO JORNADA  RMR   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/04/13 ALTRES FIXACIO AMPLIACIO JORNADA LLOC 
TREBALL 

DCS   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/04/13 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

DESESTIMACIO SOL·LICITUD REINGRES CMV   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

24/04/13 ALTRES AUTORITZACIO ASSITENCIA JORNADA 
TECNICA 

MTP   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

24/04/13 ALTRES AUTORITZACIO ASSISTENCIA JORNADA 
TECNICA 

MSFR   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

24/04/13 REINCORPORACIÓ 
LLOC DE TREBALL 

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

CCB   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/04/13 RECONEIXEMENT/C
ONVALIDACIÓ GRAU 
PERSONAL 

RECONEIXEMENT O CONVALIDACIO GRAU 
PERSONAL 

MPM   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23/04/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TREBALL MIGF   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23/04/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TREBALL ABA   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23/04/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TREBALL CANT   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23/04/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC  TREBALL FRO   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23/04/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TREBALL GLPM   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23/04/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TREBALL DFS   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23/04/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TREBALL MOS   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23/04/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO EN LLOC TREBALL JNC   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23/04/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO EN LLOC TREBALL JMS   
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DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23/04/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TREBALL JBG   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23/04/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TREBALL JBG   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23/04/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TREBALL MSD   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23/04/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TREBALL JFA   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23/04/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TREBALL JCB   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/04/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TREBALL LAG   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23/04/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TREBALL PAF   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23/04/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TREBALL MASC   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23/04/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO  LLOC TREBALL MMTM   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/04/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TREBALL PCC   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/04/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TREBALL AJMV   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

24/04/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TREBALL MNB   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

24/04/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLO TREBALL JMM   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

24/04/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TREBALL JBV   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

24/04/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TREBALL MCSM   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

24/04/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TREBALL MGA   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

24/04/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TREBALL MLV   
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DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23/04/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TREBALL PMR   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

24/04/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TREBALL MJRM   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23/04/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TREBALL CCS   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

24/04/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TREBALL BAA   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26/04/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO EN LLOC TREBALL JNM   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26/04/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TREBALL MNM   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26/04/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TREBALL ACR   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26/04/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICAQCIO LLOC TREBALL JFN   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26/04/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TREBALL JAA   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26/04/13 RECONEIXEMENT 
SERVEIS PREVIS 

RECONEIXEMENT TEMPS SERVEIS 
EFETES COMPUT TRIENIS 

MGP   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26/04/13 REDUCCIÓ 
JORNADA LABORAL 

REDUCCIO JORNADA  JSM   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26/04/13 ALTRES RECONEIXEMENT DRET 100% 
RETRIBUCIONS SITUACIO IT 

VGG   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26/04/13 CESSAMENT EN 
LLOC DE TREBALL 

CESSAMENT LLOC TREBALL CTA   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26/04/13 EFECTES PER 
JUBILACIÓ 

JUBILACIO CTA   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26/04/13 ALTRES AJUDA ECONOMICA PER JUBILACIO 
ANTICIPADA 

MPR 6873,89  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/04/13 REDUCCIÓ 
JORNADA LABORAL 

REDUCCIO JORNADA JBG   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26/04/13 ALTRES RECONEIXMENT DRET 100% 
RETRIBUCIONS SITUACIO IT 

ADM   
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DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

24/04/13 APROVACIÓ 
NÒMINA 

APROVACIO NOMINA ABRIL 2013 
 

PERSONAL ADSCRIT A LA 
CORPORACIO 

2861927  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/05/13 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

RECTIFICAR EN PART RESOLUCIO FIXACIO 
AMPLIACIONS JORNADA LLOC TREBALL DI 
CARRETERES 

PERSONAL ADSCRIT DI 
CARRETERES 

  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/05/13 ALTRES FIXACIO AMPLIACIONS JORNADA LLOCS 
TREBALL GUARDA REFUGI EN MARC 
MODIFICACIO GENERAL RLT 

PERSONAL ADSCRIT AL 
DPT MEDI AMBIENT 

  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/05/13 ALTRES RECTIFICACIO EN PART RESOLUCIO 
FIXACIO AMPLIACIO JORNADA LLOC 
TREBALL 

MGL   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/05/13 ALTRES RECONEIXEMENT DRET 100% 
RETRIBUCIONS SITUACIO IT 

CGL   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/05/13 ALTRES RECONEIXEMENT DRET 100% 
RETRIBUCIONS SITUACIO IT 

MDMS   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30/04/13 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

HORES EXTRAORDINARIES PERSONAL ADSCRIT DPT 
COOPERACIO LOCAL- 
EMERGENCIES 

  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/05/13 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

BECA PER ESTUDIS FILL GRAU ECONOMIA RFBA 263,44  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/05/13 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

BECA PER ESTUDIS PROPIS DRET MCG 112,9  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/05/13 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

BECA PER ESTUDIS PROPIS ANGLES MCG 37,63  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/05/13 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

BECA PER ESTUDIS FILL ENGINYERIA 
AERONAUTICA 

JFN 543,52  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/05/13 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

BECA PER ESTUDIS PROPIS DRET MAGS 72,27  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/05/13 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

BECA PER ESTUDIS GRAU ENGINYERIA MLM 294,97  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/05/13 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

BECA PER ESTUDIS FILL GRAU 
ENGINYERIA  

MPM 180,26  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/05/13 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

BECA PER ESTUDIS FILL GRAU LLENGUA I 
LLETERATURA ESPANYOLA 

JMRP 564,53  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/05/13 PERMIS 
MATERNITAT/PATER
NITAT 

LLICENCIA O PERMIS PTD   
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DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/05/13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI MBL   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/05/13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI JGL   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/05/13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI JAGG   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/05/13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI LHB   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/05/13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI RLR   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/05/13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI JMMR   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/05/13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI AVF   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/05/13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI EJSE   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/05/13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI FPP   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/05/13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI JCP   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/05/13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI LNAQ   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/05/13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI MAQR   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/05/13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI JFZ   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/05/13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI MAJ   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/05/13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI JANA   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/05/13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI JRM   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/05/13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI JGP   
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DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/05/13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI LBJ   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/05/13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI MRMC   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/05/13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI ORM   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/05/13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI ECG   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/05/13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI PMM   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/05/13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI MMNA   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/05/13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI MMSD   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/05/13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI ACT   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/05/13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI PCO   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/05/13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI FIA   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/05/13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI NCF   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/05/13 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

BECA PER ESTUDIS FILL ARQUITECTURA JJRA 327,75  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/03/13 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

SOL·LICITUD PER QUE CIM CONCEDEIXI 
PERMIS ART 49.E EBEP 

RLC   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

07/05/13 ALTRES AUTORITZAR DOCENT PER CURS DE 
GESTIO I ADMINISTRACIO ENTORN 
VIRTUAL MOODLE 

VMJ   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30/04/13 ALTRES AUTORITZACIO DOCENT TALLER MANEIG 
EFICAÇ ANCIENTAT LABORAL 

DBS   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

07/05/13 RETENCIONS DE 
NÒMINES 

RETENCIONS JUDICIALS I ADMIVES 
APLICADES PERSONAL  CIM NOMINA 
ABRIL 2013 
 

PERSONAL ADSCRIT AL 
CIM 
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DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

07/05/13 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZACIO, DISPOSICIO I 
RECONEIXEMENT DESPESA QUOTES 
SEGURETAT SOCIAL MES ABRIL 2013 

TRESORERIA GENERAL 
SEGURETAT SOCIAL 

1076634  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

29/04/13 ALTRES AUTORITZACIO DOCENT PER IMPARTIR 
CURS METODOLOGIA BELBIN PER 
TREBALLAR EN EQUIP 

HB 1440  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

29/04/13 ALTRES AUTORITZACIO DOCENT PER CURS 
HIGIENE DIETETICA I RESTAURACIO 
COL·LECTIVA 

CPS 1440  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

07/05/13 ALTRES ABONAMENT LIQUIDACIO VACANCES RRR   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/05/13 PERMIS 
MATERNITAT/PATER
NITAT 

LLICENCIA O PERMIS MAGS   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

09/05/13 REDUCCIÓ 
JORNADA LABORAL 

REDUCCIO JORNADA MMCA   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/05/13 INICIAR EXPEDIENT EXPEDIENT AJUDA ESCOLARITAT MAGS   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/05/13 REDUCCIÓ 
JORNADA LABORAL 

REDUCCIO JORNADA MAGS   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

07/05/13 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

DENEGACIO PROTESIS ABS   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

07/05/13 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

DENEGACIO PROTESIS NCF   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/05/13 FINALITZACIÓ 
INTERINITAT 

CESSAMENT EN LLOC TREBALL YYMM   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/05/13 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

CONCESSIO BESTRETA DFS 1516,56  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/05/13 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

CONCESSIO BESTRETA  REFV 887,58  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/05/13 INICIAR EXPEDIENT EXPEDIENT AJUDA ESCOLARITAT JMSV   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/05/13 CONTRACTACIÓ 
PERSONAL 
LABORAL 

CONTRACTACIO REGIM LABORAL 
CAPATARS OBRES  DPT URBANISME I 
TERRITORI 

EOT   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

07/05/13 ALTRES RECONEIXEMENT  DRET 100% 
RETRIBUCIONS SITUACIO IT 

JAMG   
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DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

06/05/13 ALTRES FIXACIO AMPLIACIO JORNADA LLOC 
TREABALL 

FRO   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

06/05/13 ALTRES FIXACIO AMPLIACIO JORNADA LLOC 
TREBALL 

PMCA   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/05/13 REDUCCIÓ 
JORNADA LABORAL 

REDUCCIO JORNADA JMSV   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

06/05/13 REDUCCIÓ 
JORNADA LABORAL 

REDUCCIO JORNADA MIJP   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/05/13 FINALITZACIÓ 
INTERINITAT 

CESSAMENT EN LLOC TREBALL LQJ   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/05/13 FINALITZACIÓ 
INTERINITAT 

CESSAMENT EN LLOC TREBALL RARR   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

07/05/13 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

CESSAMENT I PRESSA POSSESSIO AL 
LLOC TREBALL EFECTUATS MATEIXA 
AUTORITAT 

OAC   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/05/13 EFECTES PER 
JUBILACIÓ 

JUBILACIO (ANTICIPADA) SOA   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/05/13 PERMIS 
MATERNITAT/PATER
NITAT 

LLICENCIA O PERMIS  JMSV   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/05/13 RECONEIXEMENT 
SERVEIS PREVIS 

RECONEIXEMENT TEMPS SERVEIS A 
EFECTES COMPUT TRIENNIS 

MASC   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/05/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO EN LLOC TREBALL ARC   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/05/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO EN LLOC TREBALL MVJ   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/05/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TREBALL BOB   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/05/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TREBALL CFT   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/05/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TREBALL JFMG   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/05/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TREBALL NRS   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/05/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TREBALL CMB   
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DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/05/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TREBALL MCPCF   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/05/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TREBALL  MSM   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/05/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TTREBALL MMML   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/05/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TREBALL CVR   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/05/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIOLLOC TREBALL ARP   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/05/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TREBALL ASP   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/05/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TREBALL IGL   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/05/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TREBALL JPB   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/05/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TREBALL CCB   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/05/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TREBAL MAEM   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/05/13 CANVI LLOC DE 
TREBALL 

MODIFICACIO LLOC TREBALL AMP   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

06/05/13 RETENCIONS DE 
NÒMINES 

AUTORITZACIO RETENCIONS SINDICALS 
ABRIL 2013 

SINDICATS   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

10/05/13 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

CONCESSIO COMPLEMEMTS 
PRODUCTIVITAT ANY 2012 

PERSONAL ADSCRIT AL 
COS BOMBERS 

  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

10/05/13 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

CONCESSIO COMPLEMENTS 
PRODUCTIVITAT  ANY 2011 

PERSONAL ADSCRIT AL 
COS BOMBERS 

  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

10/05/13 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

COMPLEMENT PRODUCTIVITAT 
SERGENTS/CAP ZONA SERVEI BOMBERS 
GUARDIES LOCALITZACIO  

PERSONAL ADSCRIT COS 
BOMBERS 

  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

10/05/13 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

CONCESSIO COMPLEMENTS 
PRODUCTIVITAT  ANY 2011 

PERSONAL ADSCRIT COS 
BOMBERS 

  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

10/05/13 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

COMCESSIO COMPLEMENT 
PRODUCTIVITAT 

PERSONAL ADSCRIT DPT 
CARRETERES 
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DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

10/05/13 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

COMPLEMENT PRODUCTIVITAT 
SOTSOFICIALS SERVEI BOMBERS 
BUARDIES LOCALITZACIO  

PERSONALA ADSCRIT 
COS BOMBERS 

  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

11/04/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES REF. NÚM. 
79/45300/20130316 

AJUNTAMENT DE PALMA 1549,06  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

11/04/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES REF. NÚM. 
79/45300/20130227 

RELACIÓ ADJUNTA 2362,91  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

11/04/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES REF. NÚM. 
79/45300/2013031300 

RELACIÓ ADJUNTA 897,89  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

11/04/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP CM-32 ADD 31 PREU JUST FINCA 27 
TM PETRA 

SRA C S J 6631,46  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

11/04/13 ALTRES EXP CM-75  APROVACIÓ EXPEDIENT 
D'EXPROPIACIÓ 
TM MARRATXI 

SENSE ESPECIFICAR 601288,15  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

11/04/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 166 ADD 7 FINCA 1 TM ANDRATX SRA A B X, I ALTRES 129695,73  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

11/04/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP CM-60 ADD 27 FINQUES 
15,21,23,29,38,42,48,55,73 
TM LLUCMAJOR 

SR A C T, I ALTRES 12631,32  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

11/04/13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

EXP CM-60 ADD 31 APROVAR PREU JUST  
TM LLUCMAJOR I PORRERES 

SR J G V, I ALTRES 7253,25  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

16/04/13 ALTRES EXP 4/2013 CLAU 12-07.0-ML APROVAR 
PLECS DE PRESCRIPCIONS TÉCNIQUES 

SENSE ESPECIFICAR 123608,36  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

12/04/13 ALTRES EXP RP 10/2010 DESESTIMACIÓ 
RECLAMACIÓ 

SRA I M O REPRES. 
TELEFÓNICA DE ESPAÑA, 
S.A.U. 

2764,98  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

15/04/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES REF NÚM 
79/45300/2013030900 

RELACIÓ ADJUNTA 727,11  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

15/04/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES REF NÚM 
79/45300/2013021500 

RELACIÓ ADJUNTA 1548,44  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

15/04/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES REF NÚM 
79/45300/2013032600 

AJUNTAMENT DE PALMA 203,43  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

15/04/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES REF NÚM 
79/45300/2013032200 

INTERNACIONAL BALEAR 
COURIER, S.L. 

14,3  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

15/04/13 ALTRES EXP 16/2012 CLAU 11-08.0-RF APROVACIÓ 
PLA SEGURITAT I SALUT 

FIRMES I ASFALTADOS 
DEL SUR, S.L. 
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

12/04/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP CM-60 ADD 32 TM LLUCMAJOR SRA M P C, I ALTRES 10357,87  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

16/04/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP CM-60 ADD 34 APROVAR PREU JUST. 
TM LLUCMAJOR 

SRA J B C, I ALTRES   

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

16/04/13 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

D'AUTORITZACIÓ PER DUR A TERME UNA 
ACTIVITAT NO PERMANENT EXPT. 33/2013 

AJUNTAMENT DE 
FELANITX 

  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

16/04/13 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2013/031 BARCELO HOTELS 
MEDITERRANEO SL 

  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

10/04/13 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2013/029 COMUNITAT DE 
PROPIETARIS EDIFICI VIA 
DE LA CRUZ  

  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

16/04/13 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVAR RELACIÓ FACTURES NÚM. 
Q/2013/392 DEL SERVEI D'ACTIVITATS 
CLASSIFICADES (17900) 

VARIS/INTERVENCIÓ 
GENERAL 

740,82  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

17/04/13 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME ACTIVITAT NO 
PERMANENT 

JOVES DE MALLORCA 
PER LA LLENGUA 

  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

16/04/13 ALTRES DA 25/2010 REQUERIMENT D'ESMENA 
DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS 

SR M C V   

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

16/04/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES REF  NÚM 
79/45300/2013032100 

RELACIÓ ADJUNTA 1037,25  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

16/04/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES REF NÚM 
79/45300/2013032000 

GENERAL DE SERVICIOS 
ITV, S.A. 

203,56  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

17/04/13 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME ACTIVITAT NO 
PERMANENT 

PRESIDENT CLUB 
CICLISTA POLLENÇA 

  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

17/04/13 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME ACTIVITAT NO 
PERMANENT 

CLUB CICLISTA 
ARTENENC 

  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

15/04/13 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 000942/2013-EXPCED M.B.S.   

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

16/04/13 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 000842/2013-EXPCED M.B.B.   

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

17/04/13 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 000705/2013-EXPCED JA.C.D.   

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

16/04/13 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 000969/2013 R.LL.M.   



 310

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

15/04/13 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 001227/2013 A 001278/2013 VARIS   

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

16/04/13 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 001279/2013 A 001295/2013 VARIS   

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

17/04/13 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 001296/2013 A 001308/2013 VARIS   

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

16/04/13 ALTRES DICTAMENT INTEGRAT DE L'ACTIVITAT 
EXPT. 44/12 

AIXIMATEIX ES AQUÍ, SLU   

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

18/04/13 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2013/032 FE.J.M.L.   

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

11/04/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 32/10 ABONAMENT VINT-I-SEGONA 
CERTIFICACIÓ 

UTE EIX PONENT-
LLEVANT 

155007,45  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

10/04/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 19/09 ABONAMENT TRENTA-SETENA 
CERTIFICACIÓ 

ELSAMEX, S.A. 62604,03  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

22/04/13 ADJUDICACIÓ 
EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ 

EXP 3/2012 ASSISTÈNCIA TÈCNICA 
PROSPECCIONS 

UTE INGENIERIA DE 
SONDEOS DE BALEARES, 
S.L.PRODEIN, S.L. Y 
GEOZONE ASESORES, 
S.L. 

  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

22/04/13 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME ACTIVITAT NO 
PERMANENT 

INSTITUT D'INNOVACIÓ 
EMPRESARIAL DE LES 
ILLES BALEARS (IDI) 

  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

19/04/13 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME ACTIVITAT NO 
PERMANENT 

ASSOCIACIÓ CLÀSSICS 
DE MALLORCA 

  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

19/04/13 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

NÚM. EXPT. 29/2013 PE AJUNTAMENT DE SELVA   

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

19/04/13 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2013/014 J.S.C.   

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

19/04/13 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2013/008 JA.C.C.   

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

17/04/13 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2013/039 D.R.L.   

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

22/04/13 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME ACTIVITAT NO 
PERMAMANENT 

AJUNTAMENT DE SA 
POBLA 
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

22/04/13 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME ACTIVITAT NO 
PERMANENT 

CLUB CICLISTA ELS 
FERRERETS DE 
MALLORCA 

  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

08/04/13 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2013002313 A.P.D.   

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

08/04/13 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2012015490 S.D.   

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

19/04/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP RP 75/2008 ABONAMENT INTERESSOS 
DERIVATS SENTÈNCIA 405/2010 

SRA M A M , I ALTRE 49,74  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

19/04/13 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 193/2013 PERMÍS D'OBRA MA-13 TM 
BÚGER 

AJUNTAMENT DE BÚGER   

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

23/04/13 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000124/2012-HLSR PERANDREU SL   

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

23/04/13 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000153/2012-HLSR C.B.S.   

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

23/04/13 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000016/2013-HLSR GUNOBAR SL   

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

19/04/13 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 001389/2013 A 001405/2013 VARIS   

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

18/04/13 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 001309/2013 A 001388/2013 VARIS   

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

23/04/13 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2013/003 NESS BEACH SL   

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

23/04/13 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXP. AL-2013/013 A.M.F.   

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

19/04/13 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2013/030 M.P.   

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

19/04/13 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXP. AL-2013/042 A.P.M.   

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

23/04/13 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000035/2013-HLSR J.C.   

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

23/04/13 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000147/2012-HLSR MALLORCA PLAY BRIDGE 
SL 
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

23/04/13 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000130/2012-HLSR A.R.C.   

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

23/04/13 ALTRES DECLARACIÓ INTERÈS GENERAL EPXT. 
000116/2012XIG 

B.A.M.   

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

23/04/13 ALTRES DECLARACIÓ INTERÈS GENERAL EXPT. 
000094/2012-XIG 

F.LL.M.   

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

23/04/13 ALTRES DECLARACIÓ INTERÈS GENERAL EXPT. 
000131/2012-XIG 

B.C.B.   

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

22/04/13 ALTRES DICTAMENT INTEGRAT DE L'ACTIVITAT 
EXPT. 45/12 

ANLUGA, SA   

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

23/04/13 ALTRES DECLARACIÓ INTERÈS GENERAL EXPT. 
000046/2012-XIG 

A.N.R.   

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

23/04/13 ALTRES DECLARACIÓ INTERÈS GENERAL EXPT. 
000146/2012-XIG 

B.M.D.   

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

23/04/13 ALTRES DECLARACIÓ INTERÈS GENERAL EXPT. 
000127/2011-XIG 

ENDESA DISTRIBUCIÓ 
ELÈCTRICA SLU 

  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

10/04/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 001/04 RETRIBUCIÓ VARIABLE CRTA. PALMA-MANACOR 
CONCESSIONÀRIA DEL 
cONSELL DE MALLORCA, 
S.A. 

2650947,01  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

12/04/13 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 240/2013 PERMÍS D'OBRA CRTA MA-1 SR J J T G REPRES. 
SOREA, S.A. 

  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

15/04/13 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 242/2013 PERMÍS D'OBRA CRTA MA-
1041 

SR M G D Q P   

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

15/04/13 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 267/2013 PERMÍS D'OBRA CRTA MA-11 SR G C R   

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

15/04/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 35/10 ABONAMENT VINT-I-TRESENA 
CERTIFICACIÓ 

ELECTROHIDRAULICA 
MANACOR, S.A. 

16451,95  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

16/04/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 51/10 ABONAMENT TRETZENA I 
DARRERA CERTIFICACIÓ 

UTE (ACSA, S.A. I FERRER 
PONS HERMANOS, S.A.) 

372526,95  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

17/04/13 INICIAR EXPEDIENT EXP DA-09/2013 CRTA MA-2114  SRA. M L M G   
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

17/04/13 ALTRES EXP CM-60 ADD 35 APROVAR PREU JUST 
MUTU ACORD 

SRES M I D R T, I ALTRES   

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

17/04/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP CM-60 ADD 26 APROVAR PREU JUST 
MUTU ACORD 

SR B G V 2856  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

17/04/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 92 ADD 14 APROVAR PREU JUST DESCONEGUT 2252,6  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

17/04/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP CM-60 ADD 30 APROVAR PREU JUST 
MUTU ACORD 

SR A R R V, I ALTRES   

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

17/04/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP CM-60 ADD 28 APROVAR PREU JUST 
MUTU ACORD 

SR C O C, I ALTRE 2619,5  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

17/04/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP CM-60 ADD 23 APROVAR PREU JUST 
MUTU ACORD 

SRA M A R I ALTRES 30524,8  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

17/04/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP CM-58.1 ADD 3 APROVAR PREU JUST 
MUTU ACORD 

SRA M M S G 1608,55  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

17/04/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP CM-64 ADD 2 APROVAR PREU JUST 
MUTU ACORD 

SRA C M C I ALTRE 22249,9  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

17/04/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP CM-60 ADD 36 APROVAR PREU JUST 
MUTU ACORD 

SR J M M I ALTRE 2088  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

17/04/13 REQUERIMENT 
SUBSANACIÓ 
ERRADES 

EXP RP 45/2012  SRA F C F   

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

17/04/13 REQUERIMENT 
SUBSANACIÓ 
ERRADES 

RP 48/2012 SR E V M   

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

17/04/13 REQUERIMENT 
SUBSANACIÓ 
ERRADES 

RP 49/2012 SRA M V C REPRES SR D 
D J 

  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

18/04/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES REF. NÚM 
79/45300/20130317 

RELACIÓ ADJUNTA 3936,02  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

18/04/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES REF. NÚM 
79/45300/20130331 

RELACIÓ ADJUNTA 1475,77  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

18/04/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES REF. NÚM 
79/45300/20130331 

RELACIÓ ADJUNTA 3082,56  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

18/04/13 IMPOSAR 
OBLIGACIÓ ABONAR 
DANYS 

DA-12/2012 SRA L C V 1321,88  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

18/04/13 REQUERIMENT 
SUBSANACIÓ 
ERRADES 

RP 6/2013 SRA F S M   
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

18/04/13 REQUERIMENT 
SUBSANACIÓ 
ERRADES 

RP 5/2013 SR M C V   

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

18/04/13 REQUERIMENT 
SUBSANACIÓ 
ERRADES 

RP 3/2013 SRA M LL S   

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

18/04/13 REQUERIMENT 
SUBSANACIÓ 
ERRADES 

RP 2/2013 SR P V C   

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

18/04/13 REQUERIMENT 
SUBSANACIÓ 
ERRADES 

RP 9/2013 SRA M R B   

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

18/04/13 REQUERIMENT 
SUBSANACIÓ 
ERRADES 

RP 8/2013 SR R B M   

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

18/04/13 REQUERIMENT 
SUBSANACIÓ 
ERRADES 

RP 7/2013 SR F N B   

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

18/04/13 INICI PROCEDIMENT 
ADMINISTRATIU 

RP 4/2013 SR B S E   

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

25/04/13 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 000876/EXPCED F.F.G.   

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

24/04/13 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 001432/2013 A 001459/2013 VARIS   

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

18/04/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 17/09 ABONAMENT TRENTA-NOVENA 
CERTIFICACIÓ 

PAVIMENTACIONES 
SIQUIER, S.A. 

63320,69  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

23/04/13 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 001406/2013 A 001431/2013 VARIS   

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

24/04/13 EXPEDICIÓ 
DOCUMENT 
EQUIVALENT 

NÚM. EXPT. 001034/2013- EXPCED J.T.M.   

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

19/04/13 INICI PROCEDIMENT 
ADMINISTRATIU 

DA 07/2013 RECLAMACIÓ DANYS SRA C A R A 459,21  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

19/04/13 INICI PROCEDIMENT 
ADMINISTRATIU 

DA 13/2013 RECLAMACIÓ DANYS SRA D M W 109,43  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

19/04/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 20/09 ABONAMENT TRENTA-NOVENA 
CERTIFICACIÓ 

MELCHOR MASCARÓ, S.A. 59665,42  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

19/04/13 DESESTIMAR 
RECURS 

RP 2/2012 SR T G S   

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

22/04/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES REF. NÚM 
79/45300/2013032900 

SOLRED, S.A. 10954,7  
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

22/04/13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RELACIÓ DE FACTURES REF. NÚM 
79/45300/2013040100 

RELACIÓ ADJUNTA 122,34  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

22/04/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES REF. NÚM 
79/45300/2013031800 

RELACIÓ ADJUNTA 1842,81  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

22/04/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES REF. NÚM 
79/45300/2013040200 

SR R M K 132,06  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

22/04/13 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 857/2009C PERMÍS DÓBRA A LA CRTA 
MA-4040 

SR M B H B   

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

22/04/13 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 1508/2011 B PERMÍS D'OBRA A LA 
CRTA MA-13A 

FRANJA ROJA, S.L.   

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

22/04/13 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 241/2013 PERMÍS DÓBRA A LA CRTA 
MA-1C 

SR J V T G REPRES. 
SOREA, S.A. 

  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

22/04/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RP 26/2010 DERIVADA SENTÈNCIA 67/2012 SRA M E P 16,77  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

22/04/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 37/10 ABONAMENT DINOVENA 
CERTIFICACIÓ 

VIABAL, S.A.   

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

22/04/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP CM-60 ADD. 33 APROVACIÓ PREU 
JUST 

SR J V S N I JALTRES 34942,5  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

22/04/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP CM-59 ADD. 10 APROVACIÓ PREU 
JUST 

SR D M M 110,35  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

22/04/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP CM-59 ADD. 9 APROVACIÓ PREU JUST ? 1884,45  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

22/04/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP CM-58 ADD. 12 APROVACIÓ PREU 
JUST 

SR B S N 223,63  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

24/04/13 EXPEDICIÓ 
DOCUMENT 
EQUIVALENT 

NÚM. EXPT. 001063/2013 LL.F.G.   

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

22/04/13 DESESTIMAR 
RECURS 

EXP RP 17/2012  SRA M A P B REPRES. SR 
J B A 

  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

22/04/13 DESESTIMAR 
RECURS 

EXP RP 4/2012 SR A S E G REPRES SRA 
B E S 

  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

25/04/13 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2013/007 AJUNTAMENT DE CALVIÀ   

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

23/04/13 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 2850/2012B PERMÍS D'OBRA A LA MA-
6110 PQ 5 

SRA L B B REPRES SR C 
M D 
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

23/04/13 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 2621/2012B PERMÍS D'OBRA A LA MA-
4040  

SR J B G   

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

23/04/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES REF NÚM 
79/45300/2013030200 

RELACIÓ ADJUNTA 1325,63  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

23/04/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP CM-60 ADD 37 APROVACIÓ PREU JUST SRA A B M CH, I ALTRES 67706,44  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

23/04/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP CM-58 ADD 52 APROVACIÓ PREU JUST SRA M G S I ALTRE 13,17  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

25/04/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

REF, FISCALITZACIÓ 33/12, 
RECONEIXEMENT DE L'OBLIGACIÓ DE LA 
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONS PER A 
L'ADAPTACIÓ DEL PLANEJAMENT 
URBANÍSTIC MUNICIPAL AL PTM 

AJUNTAMENT 
ESTELLENCS 

20000  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

23/04/13 ALTRES NÚM. EXPT. 000077/2012-XIG A.C.V.   

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

23/04/13 ALTRES NÚM. EXPT. 000141/2012-XIG G.C.A.   

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

23/04/13 ALTRES NÚM. EXPT. 000099/2012-XIG INMOBILIARIA QUETGLAS   

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

23/04/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP CM-34 ADD 41 APROVACIÓ PREU JUST DESCONEGUT 463,15  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

24/04/13 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME ACTIVITAT NO 
PERMANENT 

KUMULUS ACTIVE WORLD   

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

23/04/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP CM-32 ADD 59 APROVACIÓ PREU JUST SRA B R S I ALTRE 96,2  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

24/04/13 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2013/002 ML.A.F.   

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

23/04/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP CM-32 ADD 57 APROVACIÓ ADO SRA F J E 65,91  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

23/04/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP CM-32 ADD 56 APROVACIÓ ADO SRA M J G 557,2  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

23/04/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP CM-32 ADD 50 APROVACIÓ ADO SR A C C I ALTRES 773,2  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

23/04/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP CM-32 ADD 26 APROVACIÓ ADO SRA F C R 595,07  
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

23/04/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP CM-32 ADD 25 APROVACIÓ ADO MUEBLES ART, S.L.   

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

23/04/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP CM-31 ADD 127 APROVACIÓ ADO SR P M M 851,17  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

23/04/13 DESESTIMAR 
RECURS 

RP 36/2012  
 

SR M   

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

23/04/13 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 346/2013 PERMÍS D'OBRA A LA CRTA 
MA-15 

SR J R   

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

23/04/13 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 351/2013 PERMÍS D'OBRA A LA CRTA 
MA-3333 

SRA M G A B   

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

23/04/13 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 02/772 V PERMÍS D'OBRA A LA CRTA 
MA-19 

SMAP   

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

23/04/13 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 385/2013 PERMÍS D'OBRA A LA CRTA 
MA-13 

AJUNTAMENT D'INCA   

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

23/04/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP C-27 ADD 6 APROVACIÓ PREU JUST SRA C S S 5701,5  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

24/04/13 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 266/2013 PERMÍS D'OBRA A LA CRTA 
MA-19 

AJUNTAMENT DE 
CAMPOS 

  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

24/04/13 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 377/2013 PERMÍS D'OBRA A LA CRTA 
MA-13A, MA-1, MA-15, MA-19 

INSTITUT D'INNOVACIÓ 
EMPRESARIAL ILLES 
BALEARS 

  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

24/04/13 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 279/2013 PERMÍS D'OBRA A LA CRTA 
MA-3011 

SRA J P C REPRES. 
FÁBRICA DE ESCAYOLAS 
MANUEL PÉREZ, S.A. 

  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

24/04/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES REF NÚM 
79/45300/2013032800 

RELACIÓ ADJUNTA 1391,6  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

25/04/13 DILIGÈNCIA CANVI DOMICILI ENTITAT URBANÍSTICA DE 
CONSERVACIÓ SUP 80-01-01 SON OMS 
CAMÍ CAN CAPÓ DE PALMA 

VARIS   

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

26/04/13 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME ACTIVITAT NO 
PERMANENT 

NIGHT LIFE OCIO SL   

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

02/05/13 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

DEL DEPARTAMENT D'URBANISME I 
TERRITORI J/2013/81 (4/2013) 

INTERVENCIÓ GENERAL 1262  
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

29/04/13 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ DE FACTURES NÚM. Q/2013/466 
DEL SERVEI D'ITV (42200) 

VARIS/INTERVENCIÓ 
GENERAL 

2883,73  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

29/04/13 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2013/082 C.A.G.   

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

30/04/13 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2013/045 J.B.V.   

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

29/04/13 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 001492/2013 A 001499/2013 VARIS   

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

26/04/13 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 001478/2013 A 001491/2013 VARIS   

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

25/04/13 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 001460/2013 A 001477/2013 VARIS   

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

30/05/13 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME ACTIVITAT NO 
PERMANENT 

KUMULUS ACTIVE WORLD 
2012 SL 

  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

30/01/13 DESESTIMAR 
RECURS 

RP 45/2009 SR J PL B 1950  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

19/04/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 26/11 ONZENA CERTIFICACIÓ UTE (IMESAPI-ROIG 
OBRES-MEDIAMBIENT) 
UTE TÚNELES 

16542,27  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

22/04/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 36/10 ABONAMENT VINTENA 
CERTIFICACIÓ 

VIABAL   

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

22/04/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 36/10 ABONAMENT DINOVENA 
CERTIFICACIÓ 

VIABAL   

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

22/04/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 1/09 ABONAMENT QUARANTA-
CINQUENA CERTIFICACIÓ 

SA NOSTRA RENTING, 
S.A. 

17533,23  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

22/04/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 37/10 ABONAMENT VINT-I-UNA  
CERTIFICACIÓ 

VIABAL   

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

22/04/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 37/10 ABONAMENT VINTENA 
CERTIFICACIÓ 

VIABAL   

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

22/04/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 18/09 ABONAMENT TRENTA-NOVENA 
CERTIFICACIÓ 

AGLOMSA 129459,38  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

24/04/13 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 333/2013 PERMÍS D'OBRA A LA CRTA 
MA-1110 RODONA ESPORLES 

AJUNTAMENT 
D'ESPORLES 
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

25/04/13 INADMISSIÓ 
SOL·LICITUD O 
RECURS 

EXP RP 46/2012 SRA J T M I SR F T A 
REPRES LINEA DIRECTA 
ASEGURADORA, S.A. 

1456,07  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

26/04/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ FACTURA REF NÚM 
79/45300/20130404 

AJUNTAMENT DE PALMA 237,48  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

26/04/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ FACTURA REF NÚM 
79/45300/20130405 

RELACIÓ ADJUNTA 91,24  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

26/04/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ FACTURA REF NÚM 
79/45300/2013031900 

ENDESA ENERGIA XXI, 
S.L. 

1828,72  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

26/04/13 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 388/2013 PERMÍS D'OBRA A LA CRTA 
MA-4043 PQ 2,400 TM CAPDEPERA 

SR B O C   

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

26/04/13 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 375/2013 PERMÍS D'OBRA A LA CRTA 
MA-15C PQ 50,600 TM MANACOR 

SR M S S   

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

26/04/13 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 361/2013 PERMÍS D'OBRA A LA CRTA 
MA-6014 POL 20 PAR 26 TM CAMPOS 

SR M A L L   

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

26/04/13 REQUERIMENT 
SUBSANACIÓ 
ERRADES 

RP 9/2012 SR P S S    

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

26/04/13 INCLUSIÓ NÒMINA 
PER DIETES 

MES FEBRER MANUTENCIO SERVEI 
EXPLOTACIÓ I CONSERVACIÓ 

SR A R F I ALTRES   

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

26/04/13 ALTRES INDEMNITZACIÓ SERVEI DE GUÀRDIA 
ACTUACIONS D'EMERGÈNCIES 04/02/2013 
FINS 04/03/2013 

SR A M A I ALTRES 8475,6  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

26/04/13 ALTRES INDEMNITZACIÓ SERVEI DE GUÀRDIA 
ACTUACIONS D'EMERGÈNCIES 04/03/2013 
FINS 01/04/2013 

SR B M M I ALTRES 8122,45  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

26/04/13 INCLUSIÓ NÒMINA 
PER DIETES 

MES MARÇ 2013 MANUTENCIO SERVEI 
EXPLOTACIÓ I CONSERVACIÓ 

SR A R F   

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

26/04/13 ALTRES MES FEBRER 2013 HORES 
EXTRAORDINÀRIES PERSONAL PROPI I 
INTEGRAL SERVEI EXPLOTACIÓ I 
CONSERVACIÓ 

SR A M G I ALTRES   

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

26/04/13 ALTRES MES MARÇ 2013 HORES 
EXTRAORDINÀRIES PERSONAL PROPI I 
INTEGRAL SERVEI EXPLOTACIÓ I 
CONSERVACIÓ 

SR B M M I ALTRES   

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

29/04/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES REF NÚM 
79/45300/2013021300 

TEMEL, S.L. 218,62  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

29/04/13 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 383/2013 PERMÍS D'OBRA CRTA MA-
1110 PQ 16,600 TM VALLDEMOSSA 

SRA A M C F   
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

29/04/13 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 363/2013 PERMÍS D'OBRA CRTA MA-1 
PONT PALMA NOVA TM CALVIÀ 

AJUNTAMENT DE CALVIÀ   

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

30/04/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES REF NÚM 
79/45300/2013040700 
F13-1268 

LIMPIEZAS MUNAR 
FULLANA, S.A. 

60,5  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

30/04/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES REF NÚM 
79/45300/2013040900 
PL 01/2013 

SR J F C 654,31  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

30/04/13 DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP 2003/02 AUT. ESPECIAL CIRCUL·LACIÓ 
MA-1030 

CONSTRUCC. PEDRO 
SILES, S.L. 

27000  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

30/04/13 APROVAR 
EXPEDIENT 
CONTRACTACIÓ 

PLA SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL 
CLAU: 12-05.0-BS 

TREBALLS DEL BOSC, S.L.   

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

30/04/13 ALTRES EXP 13/2012/F/1/03 RESOLUCIÓ 
PROPOSTES LICITACIÓ 

SGS TECNOS, S.A. I 
ALTRES 

  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

02/05/13 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 394/2013 PERMÍS D'OBRA A LA CRTA 
MA-13  

AJUNTAMENT DE 
CAMPANET 

  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

02/05/13 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 284/2013 PERMÍS D'OBRA A LA CRTA 
MA-14 PQ 25 

SRA C P R   

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

02/05/13 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 294/2013 PERMÍS D'OBRA A LA CRTA 
MA-14 PQ 7,700 FINS PQ 8,100 TM 
FELANITX 

SRA S V C   

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

02/05/13 AUTORITZACIÓ 
ASSISTÈNCIA 
CURSOS 

JORNADA REFORMA LLEI DE COSTES SR M R P E   

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

02/05/13 AUTORITZACIÓ 
ASSISTÈNCIA 
CURSOS 

COMISSIÓ BILATERAL MIXTA CONVENI 
FOMENT DIA 13 MAIG 2013 

SR J M F   

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

30/04/13 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 245/2013 PERMÍS D'OBRA A LA CRTA 
MA-13  

SRA A P R   

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

30/04/13 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 345/2013 PERMÍS D'OBRA A LA CRTA 
MA-3342 PQ 1,8 

SR P A P O   

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

30/04/13 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 2566/2012 PERMÍS D'OBRA A LA CRTA 
MA-19  

ENDESA DISTRIBUCIÓN 
ELÉCTRICA SLU 

  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

02/05/13 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME ACTIVITAT NO 
PERMANENT 

PENYA CICLISTA 
ESTABLIMENTS 

  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

02/05/13 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME ACTIVITAT NO 
PERMANENT 

ENTITAT ESPORTIVA 
"ESCUDERIA CIUTAT DE 
MANACOR DA-LI GAS" 
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

03/05/13 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME ACTIVITAT NO 
PERMANENT 

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS ES 
PLA DE SA CASA BLANCA 

  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

23/04/13 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2013004446 G.B.V.   

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

23/04/13 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM. EXPT.  2013004442 G.H.O.   

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

23/04/13 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2013002524 W.J.G.   

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

24/04/13 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT 

EN COMISSIÓ DE SERVEIS PER TAL 
D'ASSISTIR A LA CONFERÈNCIA CI D'IT DE 
L'AUTOMÒBIL ELS DIES 15, 16 I 17DE MAIG 
A SEVILLA. 

GJ.F.D.   

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

24/04/13 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT 

EN COMISSIÓ DE SERVEIS PER TAL 
D'ASSISTIR A LA CONFERÈNCIA CI D'IT DE 
L'AUTOMÒBIL ELS DIES 15, 16 I 17DE MAIG 
A SEVILLA. 

F.R.O.   

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

24/04/13 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT 

EN COMISSIÓ DE SERVEIS PER TAL 
D'ASSISTIR A LA CONFERÈNCIA CI D'IT DE 
L'AUTOMÒBIL ELS DIES 15, 16 I 17DE MAIG 
A SEVILLA. 

M.M.D.   

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

30/04/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP CM-58 ADD. 29 LIQUIDACIÓ 
INTERESSOS PREU JUST 

SRA F N N  2092,82  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

30/04/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP CM-30 ADD. 15 LIQUIDACIÓ 
INTERESSOS PREU JUST 

SR M O N 400,43  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

30/04/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP CM-59 ADD. 6 LIQUIDACIÓ 
INTERESSOS PREU JUST 

SR M P Q 1001  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

30/04/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP CM-58 ADD. 39 LIQUIDACIÓ 
INTERESSOS PREU JUST 

SRA M R G L 671,24  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

30/04/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP CM-58 ADD. 36 LIQUIDACIÓ 
INTERESSOS PREU JUST 

SR J B C 1247,22  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

30/04/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP CM-50 ADD. 20 LIQUIDACIÓ 
INTERESSOS PREU JUST 

SR J O M 11697,43  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

30/04/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP CM-40 ADD. 20 LIQUIDACIÓ 
INTERESSOS PREU JUST 

SRA A P C 245,64  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

30/04/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP CM-32 ADD.32 LIQUIDACIÓ 
INTERESSOS PREU JUST 

SRA A F B 1347,38  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

30/04/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP CM-31 ADD. 128 LIQUIDACIÓ 
INTERESSOS PREU JUST 

SRA A B A 224,04  
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

30/04/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP CM-31 ADD. 123 LIQUIDACIÓ 
INTERESSOS PREU JUST 

HEREUS M J T 2131,75  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

29/04/13 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 127/2013 PERMÍS D'OBRA A LA CRTA 
MA-13A 

 SR R L R   

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

02/05/13 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 272/2013 PERMÍS D'OBRA A LA CRTA. 
MA-1032 

COUNTRY CLUB SON 
CLARET, S.L. 

  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

02/05/13 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 218/2013 PERMÍS D'OBRA A LA CRTA. 
MA-3130 

SR P A S D F EN REPRES 
SRA M A R D LA B 

  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

02/05/13 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 328/2013 PERMÍS D'OBRA A LA CRTA. 
MA-4011 POL7 PAR 359 TM FELANITX 

GESTIONS 
ENERGÈTIQUES LA VILA, 
C.B. 

  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

03/05/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP CM-32 ADD. 21 LIQUIDACIÓ 
INTERESSOS PREU JUST 

SR M A B 3107,77  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

03/05/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP CM-40 ADD. 19 LIQUIDACIÓ 
INTERESSOS PREU JUST 

SRA M G R 494,06  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

03/05/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP CM-58 ADD.30 LIQUIDACIÓ 
INTERESSOS PREU JUST 

SR J M A G I ALTRE 6157,14  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

03/05/13 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 1985/2012 B PERMÍS D'OBRA A LA 
CRTA MA-11 

SR E S J   

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

08/05/13 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME ACTIVITAT NO 
PERMANENT 

PENYA CICLISTA MURO   

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

07/05/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

A L'AJUNTAMENT DE SELVA 
CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS 
ADREÇADES A LES CORPORACIONS 
LOCAS DE MALLORCA PER A L'ADAPTACIÓ 
AL PTM. 

AJUNTAMENT 
SELVA/INTERVENCIÓ 
GENERAL 

20000  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

07/05/13 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2013/026 J.B.C.   

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

18/04/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 23/2010 3ª I DARRERA FACTURA  SGS TECNOS, S.A. 2548,26  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

19/04/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 15/09 TRENTA-NOVENA CERTIF. CONSTRUCCIONES LLULL 
SASTRE, S.A. 

121440,79  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

22/04/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 33/10 VINT-I-DOSENA CERTIF. UTE CONSERVACIÓ 
INTEGRAL MA-13 

237453,22  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

02/05/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES REF NÚM 
79/45300/2013030800 

AJUNTAMENT DE PALMA 2663,09  
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

07/05/13 ALTRES DICTAMENT INTEGRAT DE L'ACTIVITAT 
EXPT. 03/13 

ENIX, S.L.   

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

03/05/13 INICIAR EXPEDIENT DA-12/2013 RECLAMACIÓ DE DANYS SR A B H 590,58  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

07/05/13 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2013/061 P.B.R.   

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

06/05/13 AUTORITZACIÓ 
ASSISTÈNCIA 
CURSOS 

VI CONGRÉS NACIONAL DE SEGURETAT 
VIAL A LOGRONYO 

SR F G V   

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

07/05/13 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 001103/2013-EXPCED D.R.M.   

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

06/05/13 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 001018/2013-EXPCED T.A.   

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

06/05/13 DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. 2003/03 AUTORITZACIÓ ESPECIAL DE 
CIRCULACIÓ CRTA MA-1030 

CONSTRUCCIONES 
ANTONIO PORTELL, S.A. 

15000  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

07/05/13 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 001555/2013 001563/2013 VARIS   

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

06/05/13 INICIAR EXPEDIENT DA-10/2013 RECLAMACIÓ DE DANYS CRTA 
MA-5013 

SRA A M P C 893,62  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

06/05/13 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 001543/2013 A 001554/2013 VARIS   

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

03/05/13 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 001533/2013 A 001542/2013 VARIS   

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

03/05/13 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 001533/2013 A 001542/2013 VARIS   

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

02/05/13 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 001517/2013 A 001532/2103 VARIS   

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

30/04/13 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 001500/2013 A 001516/2013 VARIS   

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

07/05/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES REF NÚM. 
79/45300/2013041000 

DELIVRA, SLU 270,97  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

07/05/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES REF NÚM 
79/45300/2013031500 

CANON ESPAÑA, S.A. 408,28  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

07/05/13 DESESTIMAR 
RECURS 

RP 67/2009  SRA E M Y 19337,51  
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

06/05/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP CM-50 ADD 23 LIQUIDACIÓ 
INTERESSOS PREU JUST 

SR JJ M J B I ALTRES 1941,14  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

06/05/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP CM-31 ADD 122 LIQUIDACIÓ 
INTERESSOS PREU JUST 

MARMOLES INEMAR, S.L I 
ALTRES 

8324,41  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

06/05/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP CM-32 ADD 23 LIQUIDACIÓ 
INTERESSOS PREU JUST 

SR M A S 14509,89  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

06/05/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP CM-32 ADD 51 LIQUIDACIÓ 
INTERESSOS PREU JUST 

SRA M C P  916,73  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

06/05/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP CM-32 ADD 30 LIQUIDACIÓ 
INTERESSOS PREU JUST 

SRA C M  D C G J 2904,81  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

06/05/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP CM-34 ADD 39 LIQUIDACIÓ 
INTERESSOS PREU JUST 

G P C 126,68  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

06/05/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP CM-58 ADD 57 APROVACIÓ PREU JUST SR R M S 19982,82  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

15/04/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 11M00290 1ª I DARRERA FACTURA 
CONTRACTE MENOR 

PROJECTES I 
ENGINYERIA, S.L. 

13500  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

10/05/13 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2013/052 N.M.A.   

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

07/05/13 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AÑ-2013/037 R.R.V.   

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

09/05/13 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME ACTIVITAT NO 
PERMANENT 

CLUB CICLISTA 
LLUCMAJOR 

  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

08/05/13 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

DEL SERVEI D'ITV DEL DEPARTAMENT 
D'URBANISME I TERRITORI J/2013/85 
(1/2013) 

INTERVENCIÓ GENERAL 1795,1  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

09/05/13 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2013/027 M.H.J.   

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

08/05/13 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT- AL-2013/078 B.S.   

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

23/04/13 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2013004395 H.F.D.   

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

23/04/13 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2013003987 M.G.   

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

23/04/13 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2013004394 M.J.C.   
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

23/04/13 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2012015303 FL.C.C.   

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

23/04/13 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2013003980 A.A.F.   

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

23/04/13 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2013003985 A.A.F.   

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

07/02/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2013/75 DESPESES D'ORGANS DE 
GOVERN CULTURA EXERCICI 2013 

VARIS 194,74  

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

07/02/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2013/753 DESPESES DEL SERVEI 
ADMINISTRATIU DE CULTURA EXERCICI 
2013 

VARIS 2746,83  

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

07/02/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2013/75 DESPESES DE 
NORMALITZACIÓ LINGÜISTICA FRA. 2 DATA 
30/01/2013 

M R G 1500  

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

08/02/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2013/82 DESPESES SERVEIS 
ADMINISTRATIUS DE CULTURA EXERCICI 
2013 

VARIS 1078,64  

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

08/02/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2013/82 DESPESES SERVEIS 
ADMINISTRATIUS DE CULTURA  EXERCICI 
2013 

VARIS 1069,64  

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

11/02/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2013/88 DESPESES BIBLIOTEQUES I 
ARXIUS I MUSEUS EXERCICI 2013 

VARIS 1069,64  

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

13/03/13 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

RELACIÓ FACTURES C. J. J/2013/37 
CULTURA I PATRIMONI 

VARIS 912,44  
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ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

15/03/13 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

ABONAMENT DESPESES  MES DE FEBRER  
2013 

N B A  66,03  

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

15/03/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO RELACIÓ Q/2013/221 DESPESES DELS 
SERVEIS ADMINISTRATIUS DE CULTURA , 
PATRIMONI I ESPORTS EXERCICI 2013 

VARIS 668,47  

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

18/03/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO RELACIÓ Q/2013/224 FRA. 37347 DATA 
05/03/2013 DESPESES ORGANS DE GOVER 
DE  CULTURA,  EXERCICI 2013 

VIAJES MARTEL S.L. 214  

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

19/03/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO RELACIÓ Q/2013/231 TRIBUTS DE 
L'AJUNTAMENT,  EXERCICI 2013 

AJUNTAMENT DE PALMA  
ATIB  

457,89  

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

19/03/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO RELACIÓ Q/2013/230 TRIBUTS DE 
L'AJUNTAMENT  ATIB,  EXERCICI 2013 

AJUNTAMENT DE PALMA  662,54  

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

19/03/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO RELACIÓ Q/2013/233 DESPESES 
SERVEI DE PATRIMONI HISTORIC,  
EXERCICI 2013 

VARIS 764,43  

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

22/03/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO RELACIÓ Q/2013/261 (34003/20130322) 
DESPESES TRIBUTS D L'AJUNTAMENT DE 
PALMA ATIB,  EXERCICI 2013 

AJUNTAMENT DE PALMA 
RECAPTACIÓ ATIB 

68,16  

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

22/03/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO RELACIÓ Q/2013/254 DESPESES 
SERVEIS ADMINITRATIUS DE CULTURA I 
PATRIMONI ,  EXERCICI 2013 

VIAJES MARTEL SA 292,4  
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ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

22/03/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO RELACIÓ Q/2013/257 TRIBUTS DE 
L'AJUNTAMENT DE PALMA,  EXERCICI 2013 

AJUNTAMENT DE PALMA 
ATIB 

68,16  

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

22/03/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO RELACIÓ Q/2013/262 DESPESES DE 
PROMOCIÓ ESPORTIVA, DE FACTORING,  
EXERCICI 2013 

SA NOSTRA DE 
INVERSIONES E.F.C. SA. 

356,59  

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

22/03/13 ALTRES PRORROGA DE CONTRACTE  PROGRAMA 
JOCS ESPORTIUS ESCOLAR 2012-2013  

ESPORTS   

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

22/03/13 ALTRES PRORROGA DE CONTRACTE 20-03-2012 
PROGRAMA JOCS ESPORTIUS ESCOLAR 
2012-2013  

ESPORTS   

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

22/03/13 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

APROVAR COMPTE JUSTIFICACTIU  
J/2013/42 FACTURES  

CULTURA I PTRIMONI 733,04  

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

25/03/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

APROVAR CONTRTACIÓ "MEMORIA DEL 
PATRIMONI CULTURAL 2010-2011 
(20.33620.24000) RC 220130001793 

VARIS 4475,53  

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

26/03/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2013/284 DESPESES DE L'EDIFICI 
KREKOVIC  

VARIS 199,25  

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

26/03/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2013/291 DESPESES 
BIBLIOTEQUES, ARXIUS I MUSEUS 
EXERCICI 2013 

SERVICIOS DE 
ADMINISTRACION 
INFORMATICA BALEAR 
S.L.FRA. 012327 DATA 
21/03/2013 

2968,98  
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ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

26/03/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2013/286 DESPESES 
BIBLIOTEQUES, ARXIUS I MUSEUS 
EXERCICI 2013 

VARIS 1555  

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

02/04/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADJUDICA I DISPOSAR EN CARRERC A LA 
PARTIDA 20.33490.22609 RC 220130002116 

VARIS 7209,14  

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

02/04/13 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

QUILOMETRATGE MES DE MARÇ 2013 J. T R M 28096  

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

02/04/13 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

DESPESES QUILOMETRATGE MES DE 
MARÇ 2013 

R LL R 34,58  

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

02/04/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2013/309 DESPESES DERV. 
ADMINIST,. CULTURA I PATRIMONI 
EXERCICI 2013 

VARIS 1254,89  

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

02/04/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2013/304 DESPESES DERV. 
ADMINIST,. CULTURA I PATRIMONI 
EXERCICI 2013 

VARIS 1513,16  

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

02/04/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2013/303 DESPESES CENTRE 
CULTURAL D'INCA EXERCICI 2013 

VARIS 641,37  

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

02/04/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2013/282 DESPESES TRIBUTS 
AJUNTAMENT INCA, DESPESES CENTRE 
CULTURAL INCA EXERCICI 2013 

AJUNTAMENT INCA 3315,18  
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ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

03/04/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

MODIFICACIÓ I ADO Q/2013/107 DESPESES 
FACTURES ORGANS DE GOVERN 
CULTURA EXERCICI 2013 

CULTURA 119,67  

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

03/04/13 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

QUILOMETRATGE MES DE MARÇ  M R J 23,05  

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

04/04/13 ALTRES MES D'ABRIL I A B 4,9  

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

04/04/13 ALTRES  DESPES DESPLAÇAMENT MES D'ABRIL H I G 4,9  

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

05/04/13 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

MES DE MARÇ 2013 G G N 154,17  

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

09/04/13 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

QUILOMETRATGE MES DE MARÇ 2013 M A N G  57,1  

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

09/04/13 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

QUILOMETRATGE MES DE MARÇ 2013 N B A 49,7  

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

09/04/13 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

  APROVAR COMPTE JUSTIFICATIU 
J/2013/61  

VARIS 599,92  
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ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

08/04/13 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

APROVAR COMPTE JUSTIFICATIU J/2013/59 ? 3000  

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

10/04/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2013/340 (34002/20130408) 
DESPESES COMISSIÓ D'ESPORTS  
EXERCICI 2013 

COMISSIÓ ESPORTS 296,65  

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

10/04/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2013/339 (34001/20130408) 
DESPESES COMISSIÓ D'ESPORTS  
EXERCICI 2013 

ESPORTS 4593,67  

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

10/04/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2013/338 (34200/20130403) 
DESPESES COMISSIÓ D'ESPORTS  
EXERCICI 2013 

POLISPORTIU SAN 
FERRAN 

1272,66  

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

10/04/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2013/337(34002/20130408) 
DESPESES TRIBUTS AJUNTAMENT DE 
PALMA  EXERCICI 2013 

AJUNTAMENT DE PALMA 
RECAPTACIÓ ATIB 

1217,82  

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

10/04/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2013/331 (34002/20130408) 
DESPESES PROMOCIÓ SOCIAL I 
ASSOCIACIONISME,  EXERCICI 2013 

DISTRIBUCIONES 
UNIVERSAL MALLORCA, 
S.L. 

2,31  

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

10/04/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2013/336 (34002/20130408) 
DESPESES CENTRE SOCIOCULTURAL DE 
MANACOR  EXERCICI 2013 

CENTRE SOCIOCULTURAL 
DE MANACOR 

119,53  

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

10/04/13 ALTRES EXECUCIÓ REFERENT MAQUINARI 
EXTERNA DE CLIMATITZACIÓ COL·LOCADA 
ANTIC CONVENT DELS MÍNIMS DE SINEU  

AJUNTAMENT DE SINEU 0  
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ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

10/04/13 ALTRES LIQUIDACIÓ CONTRACTE SERVEI 
PREVENTIU SANITARI PELS 
ASDEVENIMENTS ESPORTIUS D. I. 
D'ESPORTS 

SERVEIS 
SOCIOSANITARIOS 
GENERALES S.L.U. 

0  

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

11/04/13 ALTRES PROGRAMA TEMPORAL REVISIONS 
MEDIC-ESPORTIVES CENTRES 
COMARCALS DEL SERVEI MEDICINA DE 
L'ESPORT 

ESPORTS   

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

11/04/13 ALTRES PRORROGA DE CONTRACTE PER DONAR 
SUPORT AL PROGRAMA  JOCS ESPORTIUS 
ESCOLARS 2013-2014 (20.34101.22707)-
(20.34101.22707) 

MERCANTIL ESPORTS 85 
S.L. 

471942,4  

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

12/04/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2013/367 (34200/2013411) VARIS 367,98  

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

12/04/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2013/366 (34101/20130411) 
DESPESES DE PROMOCIÓ ESPORTIVA 
EXERCICI 2013 

ESPORTS 1238,45  

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

12/04/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2013/365 (34101/20130411) 
DESPESES DE MEDICINA ESPORTIVA 
EXERCICI 2013 

ESPORTS 1010,71  

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

12/04/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2013/366 (34101/20130411) 
DESPESES DE MES DE FEBRER 2013 
CONTRATCTE SERVEI D'ORGANITZACIÓ 
JOCS ESPORTIUS ESCOLARS 2012-2013 
EXERCICI 2013 (20/34101/22707-
220130000004) 

ESPORTS 85 SL 28182,35  

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

12/04/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2013/368 (34101/20130411) 
DESPESES DE PROMOCIÓ ESPORTIVA 
FRA, F/39408 DATA 25/03/2013 EXERCICI 
2013 

GRAFICAS PLANISI SA. 1355,07  
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ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

12/04/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2013/366 (34101/20130411) 
DESPESES MES DE GENER CONTRACTE 
JOSCS ESPORTIUS ESCOLARS 2012-2013 
(20/34101/22707-220130000004) 
PRESSUPOST 2013 

ESPORTS 85 SL 24181,11  

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

17/04/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2013/366 (34101/20130411) 
DESPESES MES DE GENER CONTRACTE  
DEL SERVEIS MEDICS CENTRE 
PERIFERICS SERVEI MEDICINA DE 
L'ESPORT (20/34003/22706-220130000849) 
PRESSUPOST 2013 

ABEME 4992,63  

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

16/04/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2013/410 (34002/20130411) 
DESPESES COMISSIÓ D'ESPORTS  
EXERCICI 2013 

ESPORTS 505,5  

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

17/04/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO/Q/2013/419 DESPESES CULTURA I 
PATRIMONI  EXERCICI 2013 

VARIS 2273,48  

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

17/04/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO/Q/2013/417TRIBUTS DE 
L'AJUNTAMENT DE PALMA,  EXERCICI 2013 

AJUNTAMENT DE PALMA  
ATIB 

472,19  

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

17/04/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO/Q/2013/419 FACTURES MES DE 
FEBRER 2013 CONTRATCTE SERVEIS 
MEDICS CENTRES PERIFERICS MEDICINA 
DE L'ESPORT PRESUPOST 2013 

ABEME 5003,46  

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

17/04/13 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

APROVAR EL COMPTE JUSTIFICATIU 
J/2013/66 

VARIS 920,87  

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

18/04/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO/Q/2013/418 DESPESES PROMOCIÓ 
SOCIAL I ASSOCIACIONISME,  EXERCICI 
2013 

CENTRE SOCIOCULTURAL 
DE MANACOR 

156,74  
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ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

23/04/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RO I ORDRE DE PAGAMENT 
(20.23200.48900) (AD 220130001777)  

ASSOCIACIÓ GENT GRAN 
SON RAPINYA 

1000  

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

23/04/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RO I ORDRE DE PAGAMENT 
(20.23200.48900) (AD 220130001781) 

ASSOCIACIÓ GRUPO DE 
MAYORES DE LOS 
ANTIGUOS COLEGIOS DE 
LA GUARDIA CIVIL 

1000  

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

23/04/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RO I ORDRE DE PAGAMENT 
(20.23200.48900) (AD 220130001780) 

ASSOCIACIÓ PERSONAS 
MAYORES MAR BLAVA 

1000  

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

23/04/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RO I ORDRE DE PAGAMENT 
(20.23200.48900) (AD 2201300017770) 
SUBVENCIÓ DATA 4/05/2011 

ASSOCIACIÓ PERSONAS 
MAYORES DE CONSELL 

1000  

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

23/04/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RO I ORDRE DE PAGAMENT 
(20.23200.48900) (AD 220130001783) 

ASSOCIACIÓ PERSONAS 
MAYORES DE CALA 
MILLOR 

1000  

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

11/05/13 ALTRES APROVACIÓ LIQUIDACIÓ CONTRACTE 
SERVEIS PREVENTIUS SANITARIS PER 
ESDEVENIMENTS ESPORTIUS DATA 
23/10/2007 

SERCICVIOS 
SOCIOSANITARIOS 
GENERALES S.L. 

0  

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

23/04/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RO I ORDRE DE PAGAMENT 
(20.23200.48900) (AD 2200130001753) 
SUBVENCIÓ APROVADA PEL CONSELL 
EXECUTIU EN DATA 04/05/2011 

ASSOCICIÓ TERCERA 
EDTA DE COSTIX  

1000  

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

23/04/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RO I ORDRE DE PAGAMENT 
(20.23200.48900) (AD 2200130001784) 
SUBVENCIÓ APROVADA PEL CONSELL 
EXECUTIU EN DATA 04/05/2011 

ASSOCICIÓ DE GENT 
GRAN D'ANDRATX  

1000  
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ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

23/04/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RO I ORDRE DE PAGAMENT 
(20.23200.48900) (AD 2200130001765) 
SUBVENCIÓ APROVADA PEL CONSELL 
EXECUTIU EN DATA 04/05/2011 

ASSOCIACIÓ ORQUESTA 
GENT GRAN DE 
MALLORCA 

967,78  

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

23/04/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RO I ORDRE DE PAGAMENT 
(20.23200.48900) (AD 2200130001754) 
SUBVENCIÓ APROVADA PEL CONSELL 
EXECUTIU EN DATA 04/05/2011 

ASSOCIACIÓ TERCERA 
EDDAD DE PALMANOVA -
MAGALLUF 

977,49  

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

23/04/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RO I ORDRE DE PAGAMENT 
(20.23200.48900) (AD 2200130001759) 
SUBVENCIÓ APROVADA PEL CONSELL 
EXECUTIU EN DATA 04/05/2011 

ASSOCIACIÓ TERCERA 
EDAD DE GALATZÓ  

962,28  

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

23/04/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RO I ORDRE DE PAGAMENT 
(20.23200.48900) (AD 2200130001782) 
SUBVENCIÓ APROVADA PEL CONSELL 
EXECUTIU EN DATA 04/05/2011 

ASSOCIACIÓ DE 
JUBILADOS DE LA 
URBANIZACIÓN 
BELLAVISTA 

1000  

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

23/04/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RO I ORDRE DE PAGAMENT 
(20.23200.48900) (AD 2200130001762) 
SUBVENCIÓ APROVADA PEL CONSELL 
EXECUTIU EN DATA 04/05/2011 

ASSOCIACIÓ TERCERA 
EDAD SANTA PONÇA  

846,96  

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

23/04/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RO I ORDRE DE PAGAMENT 
(20.23200.48900) (AD 2200130001751) 
SUBVENCIÓ APROVADA PEL CONSELL 
EXECUTIU EN DATA 04/05/2011 

ASSOCIACIÓ DE 
JUBILADOS Y 
PENSIONISTAS DE CALA 
MILLOR 

1000  

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

23/04/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RO I ORDRE DE PAGAMENT 
(20.23200.48900) (AD 2200130001775) 
SUBVENCIÓ APROVADA PEL CONSELL 
EXECUTIU EN DATA 04/05/2011 

ASSOCIACIÓ LLARS 
MAJORS SANTA CREU  

1000  

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

23/04/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RO I ORDRE DE PAGAMENT 
(20.23200.48900) (AD 2200130001772) 
SUBVENCIÓ APROVADA PEL CONSELL 
EXECUTIU EN DATA 04/05/2011 

ASSOCIACIÓ AGENTS 
COMERCIALS JUBILATS 
COL·ECTIU DE MAJORS 

936,16  
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ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

23/04/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RO I ORDRE DE PAGAMENT 
(20.23200.48900) (AD 2200130001768) 
SUBVENCIÓ APROVADA PEL CONSELL 
EXECUTIU EN DATA 04/05/2011 

ASSOCIACIÓ TERCERA 
EDAT DE LA PLAÇA DE 
TOROS  

1000  

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

23/04/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RO I ORDRE DE PAGAMENT 
(20.23200.48900) (AD 2200130001778) 
SUBVENCIÓ APROVADA PEL CONSELL 
EXECUTIU EN DATA 04/05/2011 

ASSOCIACIÓ FUNDACIÓ 
PATRONAT OBRER DE 
SANT JOSEP  

1000  

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

23/04/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RO I ORDRE DE PAGAMENT 
(20.23200.48900) (AD 2200130001752) 
SUBVENCIÓ APROVADA PEL CONSELL 
EXECUTIU EN DATA 04/05/2011 

ASSOCIACIÓ GRUPO DE 
MAYORES DE 
TELEFONICA DE LES 
ILLES BALEARS  

1000  

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

23/04/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RO I ORDRE DE PAGAMENT 
(20.23200.48900) (AD 2200130001760) 
SUBVENCIÓ APROVADA PEL CONSELL 
EXECUTIU EN DATA 04/05/2011 

ASSOCIACIÓ GRUPO DE 
MAYORES DE SOL MELIÁ 
DE LES ILLES BALESRAS  

707,46  

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

23/04/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2013/451 (34200/20130422) TRIBUTS 
DE L'AJUNTAMENT DE PALMA  ATIB 
EXERCICI 2013 

AJUNTAMENT DE PALMA 
ATIB 

246  

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

22/04/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RO DESPESES DE BIBLIOTEQUES, ARXIUS 
I MUESEUS EXERCICI 2013 20.33200.22609 - 
ad 220130001357 
EXPOSICIÓ "CONSUMIR PREFERENTMENT" 

M E G 1573  

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

23/04/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RO DESPESES DE BIBLIOTEQUES, ARXIUS 
I MUESEUS EXERCICI 2013 20.33200.22609 - 
ad 220130001356 
EXPOSICIÓ "CONSUMIR PREFERENTMENT 

A C C 300  

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

23/04/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RO DESPESES DE BIBLIOTEQUES, ARXIUS 
I MUESEUS EXERCICI 2013 20.33200.22609 - 
AD 220130001357 
EXPOSICIÓ "CONSUMIR PREFERENTMENT 

PINTURAS VILA SL 847  
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ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

23/04/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RO DESPESES DE BIBLIOTEQUES, ARXIUS 
I MUESEUS EXERCICI 2013 20.33200.22609 - 
ad 220130001986 EXPOSICIÓ "CONSUMIR 
PREFERENTMENT FACTURA 2813 DATA 
02/04/2013 

ASOCIACIÓN DE 
MUJERES EN LAS ARTES 
VISUALES 
CONTEMPORANEAS 

120  

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

23/04/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RO DESPESES DE BIBLIOTEQUES, ARXIUS 
I MUESEUS EXERCICI 2013 20.33200.22609 - 
ad 220130001435 EXPOSICIÓ "CONSUMIR 
PREFERENTMENT FACTURA 012013 DATA 
08/04/2013 

D C B C  300  

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

24/04/13 ALTRES AUTORITZAR ABONAMENT MES DE 
FEBRER 2013 

M F G  532,79  

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

24/04/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2013/462 DESPESES DELS SERVEIS 
ADMINISTRATIUS DE CULTURA I 
PATRIMONI EXERCICI 2013 

VARIS 2716,25  

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

24/04/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2013/463 DESPESES DELS SERVEIS 
ADMINISTRATIUS DE CULTURA I 
PATRIMONI FACTURA 37548 DATA 
20/03/2013 EXERCICI 2013  

VIAJES MARTEL, SA 104,17  

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

24/04/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2013/462 DESPESES DELS SERVEIS 
ADMINISTRATIUS DE CULTURA I 
PATRIMONI EXERCICI 2013 

VARIS 3922,97  

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

24/04/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RO DESPESES DE BIBLIOTEQUES, ARXIUS 
I MUSEUS,EXERCICI 2013 PER "CONSUMIR 
PREFERENTMENT 20.33200.22609 AD 
220130001355 

M D S G 300  

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

24/04/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RO DESPESES DE BIBLIOTEQUES, ARXIUS 
I MUSEUS,EXERCICI 2013 PER "CONSUMIR 
PREFERENTMENT 20.33200.22609 AD 
220130001355 

M D S G 300  
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ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

18/01/13 ALTRES PERDUA DE DRET A COBRAR TOTAL DE LA 
SUBVENCIÓ  NOMINATIVA 

SANTUARI DE LLUC 12000  

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

06/02/13 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

AUTORIZAR L'ABONAMENT DE LES 
DESPESES MES GENER 2013 

A M M  50,91  

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

11/02/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2013/83 DESPESES BIBLIOTEQUES 
ARXIUS I MUSEUS FACTURA 00002A13 
DATA 10/01/2012 

EGEDA 484  

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

12/02/13 ALTRES INICI EXP. PRORROGA CONTRACTE 
SUPORT DEL PROGRAMA JOCS 
ESPORTIUS ESCOLARS 2012-2013 

?   

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

13/02/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2013/33 DESPESES ORGANS DE 
GOVERN CULTURA FACTURA 36926 DATA 
23/01/2013 

VIAJES MARTEL SL 119,67  

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

14/02/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

CONTRACTE ORGANITZACIÓ ACTIVITATS 
ESCOLARS PROGRAMA AULA A LA MAR 
2011, FRA 11/217 DATA 5/07/2011 

FEDERACIÓ BALEAR DE 
VELA 

54750  

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

14/02/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2013/128 DESPESES BIBLIOTEQUES 
ARXIUS I MUSEUS EXERCICI 2013 

? 3553,65  

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

14/02/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2013/111 DESPESES DERIVADES 
RELACIÓ DE FACTURES DE CULTURA, 
PATRIMONI I ESPORTS EXERCICI 2013 

VARIS 570,45  
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ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

14/02/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2013/113 RELACIÓ FACTURES 
RELATIVES A DESPESE D'ORGANS DE 
GOVERN CULTURA EXERCICI 2013 

? 553  

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

15/02/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2013/127 DESPESES SERVEI DE 
PATRIMONI HISTORIC EXERCICI 2013 

? 2199,96  

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

18/02/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DEVOLUCIÓ GARANTIA DEFINITIVA 
CONTRACTE DE SERVEI PROGRAMES DE 
PROMOCIÓ ESPORTIVA DEL PROGRAMA 
L'ESPORTA L'ESCOLA (2008000540010) 

GESTIÓ 
D'INSTAL·LACIONS 
ESPORTIVES 
MALLORQUINES S.L. 

3520  

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

18/02/13 INCLUSIÓ NÒMINA 
PER DIETES 

DONAR CONFORMITAT ALS JUSTIFICANTS 
PRESENTATS  

NATIVIDAD MUNTANER 
SANS 

159,15  

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

25/02/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/20137148 PROGRAMA 
34101/20130220 RELECCIÓ DE FACTURES 
RELATIVES D'ESPORT ESCOLAR 

? 2898,33  

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

25/02/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZACIÓ DESPLAÇAMENT EN 
COMISSIÓ DE SERVEIS  

I A B   

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

28/02/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RO Q/20137163 FRA. R130103 F  W  M S 175  

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

28/02/13 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

APROVAR COMPTE JUSTIFICATIU J/2013/21 ? 3932,06  
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ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

28/02/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2013/161 FACTURES DESPESES 
EXERCICI 2013 

PATRIMONI HISTORIC 732,79  

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

04/03/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2013/168 PROGRAMA 
34003/20130225 DESPESES MEDICINA 
ESPORTIVA 

M S G 60,5  

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

04/03/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2013/171 PROGRAMA 
34002/20130225 DESPESES COMISIÓ 
D'ESPORTS 

MIFU SA 274,04  

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

04/03/13 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

AUTORITZAR L'BONAMENT DE LES 
DESPESES MES DE FEBRER 2013 

J T R M  145,52  

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

04/03/13 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

ATORITZAT L'ABONAMENT DE LES 
DESPESES  GENER 2013 

G G N 93,65  

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

04/03/13 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

AUTORITZAR L'ABONAMENT MES DE 
FEBRER 2013 

G G N 145,04  

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

04/03/13 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

AUTORITZAR L'ABONAMENT MES DE 
FEBRER 2013 

N V M 33,14  

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

04/03/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2013/170 DESPESES POLISPORTIU 
SANT FERRAN EXERCICI 2013 PROGRAMA 
34200/20130225 

? 2095,52  
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ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

04/03/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2013/174 DESPESES ESPORT 
ESCOLAR EXERCICI 2013 PROGRAMA 
34201/20130304 

? 2269,68  

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

04/03/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2013/169 DESPESES COMISSIÓ 
D'E`PORTS EXERCICI 2013 PROGRAMA 
34200/20130225 

? 553,31  

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

04/03/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2013/165 DESPESES CENTRE 
SOCIOCULTURAL DE MANACOR EXERCICI 
2013  

? 730,36  

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

04/03/13 ALTRES DENEGACIÓ D'AMPLIACIÓ DEL TERMINI 
ESTABLERT EN EL REQUERIMENT 
ADMINITRATIU DE 31 DE GENER 2013 

ASSOCIACIÓ GREMI 
ESDITORS 

150000  

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

05/03/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITACIÓ I DIPOSICIÓ EXPOSICIÓ 
"CONSUMIR PREFEREMENT" A LA 
CAPELLA DE LA 
MISERICORDIA(20.33200.22609) RC 
220130001092 

VARIS 4113  

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

05/03/13 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

QUILOMETRATGE MES DE FEBRER 2013 M R J 86,45  

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

05/03/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RO DEVOLUCIÓ CONTRACTE SERVEI PR 
DONAR SUPORT A L'ORGANITZACIÓ I 
DESENVOLUPAMENT PROGRAMA JOC 
ESPORTIUS ESCOLARS 2011  

INICIATIVES CIUTAT S.L. 15251,76  

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

06/03/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RO I ORDRE DE PAGAMENT  (20 34200 
22706) REFORMA POLISPORTIU SANT 
FERRAN MITJANÇANT CONCESSIÓ OBRA 
PÚBLICA  

SERPROSPORT S.L.U. 6050  
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ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

06/03/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RO FACTURES DESPESES GALA DE 
L'ESPORT 2013 PRES. 20/34101/22707 AD 
220130000287 FACTURA 196 DE DTA 
05/02/2013 PRESSUPOST 2013 

PROJECTES I 
EXECUCIONS BALEARS 
SL 

828850  

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

07/03/13 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

ABONAMENT DESPESES QUILOMETRATGE  
MES DE FEBRER 2013 

M A N G 45,82  

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

08/03/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RO AMPLIACIÓ TERMINI CONVENI 
COL·LABORACIÓ ENTRE INSTITUT 
SERVEIS SOCIALS I AJUNTANTAMENT DE 
SINEU REHBILITACIÓ EDIFICI SA QUATERA  

AJUNTAMENT DE SINEU   

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

11/03/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADJUDICACIÓ CONTRACTE MENOR PELS 
SERVEIS PREVENTIUS SANITARIS PELS 
ESDEVENIMETS ESPORTIUS ANY 2013 (20 
34101 22720) 

SERVICIOS 
SOCIOSANITARIOS  
GENERALES S.L. 

10202  

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

11/03/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RO DEVOLUCIÓ CONTRACTE SERVEI PR 
DONAR SUPORT A L'ORGANITZACIÓ I 
DESENVOLUPAMENT PROGRAMA JOC 
ESPORTIUS ESCOLARS 2011  

? 5635,77  

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

11/03/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/20137/179 RELACIÓ FACTURES 
EDIFICI KREKOVIC EXERCICI 2013 

VARIS 133,24  

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

11/03/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/20137/187 RELACIÓ FACTURES 
DESPESES SERVEI ADMINISTRATIUS DE 
CULTURA, EXERCICI 2013 

VARIS 882,26  

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

11/03/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/20137/178 RELACIÓ FACTURES 
DESPESES SERVEI ADMINISTRATIUS DE 
CULTURA, EXERCICI 2013 

VARIS 1694,59  
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ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

11/03/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2013/192 RELACIÓ FACTURES 
DESPESES DE BIBLIOTEQUES, ARXIUS I 
MUSEUS, EXERCICI 2013 

VARIS 1971,89  

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

12/03/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2013/196 PROGRAMA 
34002/20130312 DESPESE DE COMISIÓ 
D'ESPORTS FRA, 4001078279 DE DATA 
28/02/2013 

SE CORREOS Y 
TELEGRAFOS S.A. 

146,37  

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

12/03/13 ALTRES PERDUA DRET A COBRA LA SUBVENCIÓ A 
FAVOR DE L'ASSOCIACIÓ PICAROL DONES 
DE BAUXA CONVOCATORIOA CIRCUIT DE 
MUSICA TRADICIONAL 2012 
(20.33430.489000) 

ASSOCIACIÓ PICAROL 600  

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

13/03/13 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

AUTORITZAR L'ABONAMENT  
QUILOMETRATGE FEBRER 2013 

A M M 50,91  

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

13/03/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

APROVAR LA CONTRATACIÓ PEL SERVEI 
DE REMASTERITZACIÓ DIGITAL A DISC 
DUR DEL FONS D'HISTÒRIA I CULTURA 
ORAL JOAN MIRALLES DE ARXIU DE SO I 
DE LA IMATGE  2013 (2033200.22706)  

CALMA ESTUDIS S.L. 8167,5  

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

13/03/13 ALTRES DEVOLUCIÓ DE FIANÇA DEFINITIVA  
CONTRACTE SERVEI DE L'ESCOLA D'ESTIU 
2012 POLISPORTIU SANT FERRAN 

ESPORT 85 S.L. 261288  

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

14/03/13 ALTRES AUTORITZAR L'ABONAMENTE 
ASSISTENCIA CURS LA CONSERVACIÓ DE 
LA PEDRA POLICROMADA 

I A B  330,9  

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

18/03/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADJUDICAR I DISPOSAR (20.33200.22609) 
RC 220130001504 PROJECCIONS DELS 
FONS CINEMATOGRAFICS DE L'ARXIU DEL 
SO I DE LA IMATGE PER L'ANY 2013 

VARIS 6303,8  
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ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

19/03/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2013/237 (34101/20130318) RELACIÓ 
FACTURES DESPESES PEOMOCIÓ 
ESPORTIVA, EXERCICI 2013 

VARIS 1709,22  

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

19/03/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2013/237 (34101/20130318) 
(91203/20130318)RELACIÓ FACTURES 
DESPESES D'ORGANS DE GOVERN, FRA. 
130/2013  EXERCICI 2013 

MIQUEL SIMONET 
GUARDIOLA  

60,5  

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

19/03/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2013/236 (34101/20130318) RELACIÓ 
FACTURES DESPESES MEDICINA 
ESPORTIVA, FRA. FVC13-11091 28/02/2013 
EXERCICI 2013 

CIA CONCESIONARIA 
TUNEL DE SOLLER S.A. 

117,6  

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

19/03/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2013/235 (34002/20130318) RELACIÓ 
FACTURES DESPESES COMISSIO 
D'ESPORTS,  EXERCICI 2013 

VARIS 118,58  

ÒRGANS DE 
GOVERN DE 
VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

19/03/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADO Q/2013/234 (34200/20130318) RELACIÓ 
FACTURES DESPESES POLISPORTIU SANT 
FERRAN, EXERCICI 2013 

VARIS 1002,29  

 

 

 


