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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DEL CONSELL DE 
MALLORCA 

Identificació de la sessió 

Núm.: 20/2013 
Caràcter: extraordinària 
Data: 27 de desembre de 2013 
Hora: de 10.08 h a 10.40 h 
Lloc: sala de plens 

HI ASSISTEIXEN: 

Maria Salom Coll, presidenta 

Catalina Cirer Adrover (PP) 
Bernardí Coll Martorell (PP) 
Jaume Crespí Deyà (PP) 
Maria Magdalena García Gual (PP) 
Margalida Ginard Mesquida (PP) 
Antonio Llamas Marquez (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) 
Maria Verger Noguera (PP) 
Miquel Vidal Vidal (PP) 
Antoni Alemany Cladera (PSOE) 
Silvia Cano Juan (PSOE) 
Miquel A. Coll Canyelles (PSOE) 
Jaime Colom Adrover (PSOE) 
Francesc Josep Dalmau Fortuny (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 (MÉS PER MALLORCA) 
Miquel Ensenyat Riutort (MÉS PER MALLORCA) 
Joan Font Massot (MÉS PER MALLORCA) 
Maria Magdalena Palou Cànaves (MÉS PER MALLORCA). 
 

També han assistit els Hbles.. consellers executius Srs. Mauricio Rovira de Alós i 
Jaume Juan Garcia. 
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Secretari general: Sr. Jeroni M. Mas Rigo. 
Interventora general:  Sra. Elena Montejo Fuentes. 

 

ORDRE DEL DIA 
 
DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT 
 
1. Proposta d’aprovació de la tarifa específica pel tractament dels llots procedents 
d’estacions depuradores d’aigües residuals. 
 
DEPARTAMENT DE COOPERACIÓ LOCAL 
 
2. Aprovació de la convocatòria de subvencions per als anys 2014 i 2015 adreçada a 
les corporacions locals de Mallorca per a actuacions de competència municipal. 
 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT 
 
PUNT 1. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA TARIFA ESPECÍFICA PEL 
TRACTAMENT DELS LLOTS PROCEDENTS D’ESTACIONS 
DEPURADORES D’AIGÜES RESIDUALS. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva del Departament de 
Medi Ambient que diu: 
 
Atès l’article 18 de la Llei 13/2012, de 20 de novembre, de mesures urgents per a 
l’activació econòmica en matèria d’indústria i energia, noves tecnologies, residus, 
aigües, altres activitats i mesures tributàries. 
 
Atès l’informe del Secretari General de 30 de gener de 2013. 
 
Atès l’informe de la Interventora general de 20 de març de 2013.  
 
Atès el dictamen núm. 65/2013 del Consell Consultiu de 13 de juny de 2013. 
 
Atesa la memòria justificativa emesa pel Director Insular de Residus de 26 de 
setembre de 2013. 
 
Atesa la resolució d’inici de l’expedient de la consellera executiva de Medi Ambient 
de 27 de setembre de 2013. 
 
Atès l’informe de l’enginyer industrial de la DIR d’1 d’octubre de 2013. 
 
Atès l’informe del cap del Servei Jurídic DIR de 17 d’octubre de 2013. 
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Atesa la conformitat amb la tarifa manifestada pel concessionari en escrit amb registre 
d’entrada núm. 31.879 de16 d’octubre de 2013. 
 
 Atès l’informe de fiscalització de la Intervenció General del Consell de Mallorca de 
data 16 de desembre de 2013. 
 
Per tot el que s'ha exposat i atès l’article 7.i. del Decret de dia 15 de juliol pel qual es 
determina l’organització del Consell de Mallorca, modificat pel decret de dia 10 
d’octubre de 2011, la consellera executiva del Departament de Medi Ambient eleva al 
Ple del Consell de Mallorca la següent proposta d' 
 

ACORD 
 
1.- Aprovar inicialment la tarifa específica pel tractament dels llots procedents 
d’estacions depuradores d’aigües residuals per import de 78,88€/tona, IVA exclòs, per 
a l’any 2014 que els usuaris del servei públic han d’abonar a l’empresa concessionària 
la qual, en tot moment, haurà de mantenir vigent l’autorització administrativa per 
realitzar el tractament. Anualment, d’acord amb la modificació del contracte de data 
21 de maig de 1992 amb Tirme, SA, relatiu al servei de gestió de residus urbans de 
Mallorca (Acord del ple del Consell de Mallorca de 9 de maig de 2013) es revisaran 
les tarifes segons la fórmula de revisió següent: 
 

 

 

 
 

Ej = min ( δ ,((ω;η)-Pj +1))  

 

(1) IPCn/IPCα,βϕ actualització de l’IPC  

(2) ∑ Fa referència al sumatori del primer projecte “a” i als successius projectes fins 

el “z” . 

(3) El termini d’amortització Ej serà el resultat del menor valor que resulti entre 

l’entrada en explotació i el final de la concessió o la seva vida útil, considerant η 

any 2025 i ω 2041. 
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(4) En el supòsit de què se rebessin subvencions  el tractament de l’IVA se realitzarà 

d’acord amb la legislació vigent.  

 

essent els paràmetres els següents : 

 

α Any de referència. Per a la planta incineradora i EE.TT. es prendrà com a 

referència l’any 1991 com ja figurava a l’anterior (octubre de 1991).  

β Any de referència per a les infraestructures del segon pla director ( juny de 

1999) 

ϕ Per a la resta de les instal·lacions i modificacions contingudes en el tercer Pla 

director es prendrà com a  referència el 3 d’octubre de 2005 

“n” Any de càlcul de la tarifa 

η Últim any de referència amortitzable  per a les instal·lacions del segon 

PDGSRUM (any 2025). 

ω Últim any de referència amortitzable, de cada una de las noves instal·lacions. 

Del tercer PDSGRUM (any 2041) 

TOE n Tones de residus entrades a cada  instal·lació any n. (Descomptant la 

recepció de material sense càrrec autoritzada pel CM) 

TOI n Tones de residus valoritzats energèticament per incineració  a l’any n. 

TOM n Tones de residus valoritzats energèticament por metanització l’any n. 

PCI n Poder calorífic inferior a cada instal·lació ( Kcal/Kg) de les TVEn. 

TVEn Tones valoritzades energèticament any n 

IPC n Índex de preus al consumo any n. 

REN Rendiment elèctric net (kWh/Tn PCI) (0,2027) 

REM Rendiment elèctric net metanització  67,2 kw h / T;  

 2.150.000/32.000 = 67,2 

TEL n Tarifa elèctrica (€/kWh). No inclou compensació per energia reactiva. 

TEM n Tarifa elèctrica metanització (€/kWh). 

INI n Inversió inicial en infraestructura  any n. 

INE n Inversió específica any n. 

SIN Subvenció a la inversió. 

INN n Inversió neta denota la inversió inicial en infraestructures més la inversió 

especifica menys les subvencions rebudes  actualitzant per l’IPC n/IPCα,β,ϕ 

Pj Any en el que es concedeix la concessió. 

Sj Any en el que se cobra la subvenció. 

Ej Termini en el que s’amortitzen les instal·lacions. 

OMG n  Costs d’operació i manteniment generals en Euros corrents. 
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OMF n  Costs d’operació i manteniment fixos en Euros corrents. 

OMV n  Costs d’operació i manteniment variables en Euros corrents. 

TT n Tarifa de tractament en el moment n. 

CFI n Costos fixos anuals en Euros corrents. 

CVA n  Costs variables anuals en Euros corrents. 

ENE n  Ingressos por la venda d’energia  en Euros corrents. 

δ Vida útil de la instal·lació. (any 2041). 

“i” Interès real dels doblers fixat en: 

- 8% per a les instal·lacions previstes en la concessió existent.(Instal·lacions 

del Primer pla director PDSGRUM 1990) 

- EURIBOR a 1 any + 1,5 per a les instal·lacions del segon Pla director i les 

noves instal·lacions i inversions contemplades en aquest tercer Pla.  

VS n Resultat venda de subproductes. 

Vn Venda de subproductes 

ISIG Ingressos de serveis integrats de gestió SIG  

R Retribució al concessionari per venda  de subproductes 10%. 

CSn Cost incorregut pel concessionari a la venta de subproductes. 

 
2.- Sotmetre el present acord a exposició pública per un període de 20 dies hàbils 
comptadors a partir de l’endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes 
Balears en aplicació de l’article 86 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú. Durant aquest 
període l’expedient estarà a disposició dels interessats a la Direcció Insular de Residus 
del Departament de Medi Ambient, c/ General Riera , 111 de Palma de Mallorca. 
Aquest Acord aprovatori serà considerat com a definitiu si no es produeixen 
reclamacions en contra durant el termini d'exposició pública i entrarà en vigor a partir 
de la publicació de l’aprovació definitiva al Butlletí Oficial de les Illes Balears.  
 
3.- Durant el període d’exposició pública es donarà audiència per un termini de 15 
dies hàbils, en aplicació de l’article 84 de la Llei 30/1992, del règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú i de l’article 18 de la 
Llei 13/2012, als productors dels llots, que són les entitats gestores de les estacions 
depuradores d’aigües residuals, a més del dret que tenen a formular al·legacions en el 
període d’informació pública.  
 
 
La PRESIDENTA adverteix que la Sra. Soler (consellera executiva de Medi Ambient) està molt 
constipada i per aquest motiu no es troba en bones condicions de veu, però tot i això defensarà la 
proposta com ho fa habitualment.  
 
La Sra. SOLER (consellera executiva de Medi Ambient) inicia la seva intervenció.  
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Fa notar que, arran de l’aprovació de la Llei de desembre de 2012 en el Parlament de les Illes Balears, 
existeix un article que estableix que el Consell de Mallorca crearà una tarifa específica per al 
tractament dels llots.  
 
Recorda que aquesta institució estava obligada a cobrar el tractament dels llots d’ençà de la darrera 
modificació del Pla director sectorial de residus, que estableix que s’ha d’abonar el cost econòmic que 
se’n deriva. 
 
Recorda que el fet que no s’aboni és degut a una decisió política adoptada per un director insular de 
Residus, atès que aquest va indicar que l’any 2009 no s’havia de pagar en concepte de tractament dels 
llots. L’actual equip de govern opina que és una passa endavant el fet que durant aquesta legislatura el 
Govern balear i el Consell de Mallorca acordassin poder aprovar aquesta llei, per establir que el 
tractament dels llots tengui una tarifa específica i no haver de pagar la tarifa única.  
 
Fa notar que la poden pagar específica per causa de la quantitat d’aigua que s’utilitza i perquè tenen un 
tractament diferent, com ara l’ús de la planta de metanització, que no és el tractament normal de la 
incineració.  
 
Explica que la tarifa serà de 78,88 € i que l’han de pagar el Govern balear i els cinc municipis que 
produeixen llots.  
 
Quant a l’opinió que s’ha expressat, en el sentit que suposarà un increment de despesa per a la 
ciutadania de Mallorca, diu que l’equip de govern no la comparteix.  
 
Recorda que és sabut que el Govern balear, l’any passat, ja va apujar més d’un 7% el seu cànon de 
sanejament perquè se pensava que l’any passat ja pagarien pel concepte de tractament de llots, però no 
ho varen pagar perquè estava pendent l’aprovació d’aquesta tarifa específica que se proposa en el Ple 
d’avui.  
 
Comenta que la resta d’ajuntaments opinen que és el Govern balear qui se n’hauria de fer càrrec, 
directament. Diu que aquest és un debat que es pot obrir, no queda fora de la lògica, però fa notar que 
no és competència del Consell de Mallorca, mentre que sí ho és crear una tarifa específica per tal que se 
comenci a pagar en concepte de tractament de llots. 
 
Assenyala que l’informe referit a la taxa de residus sòlids urbans indica que des de diversos 
departaments del Consell de Mallorca s’ha afirmat que ja fa molts d’anys que s’hauria d’haver pagat 
per aquest concepte.  
 
Tot i que és obvi, reitera que en un moment determinat un director insular de Residus va prendre la 
decisió que ha explicat abans. Fa notar que si se volgués esbrinar quina era la competència d’aquest 
director insular per redactar la carta i adoptar la decisió esmentada, d’acord al Decret d’organització del 
Consell de Mallorca vigent aleshores, se comprovaria que no tenia l’autoritat necessària per signar 
aquesta carta ni per ordenar a l’empresa concessionària que no cobràs per fer el tractament dels llots. 
Afirma que n’està ben convençuda que és així. 
 
Tot i això, considera que no s’ha de fer una recerca de les errades que se varen cometre en el passat, 
sinó cercar solucions amb vista al futur, i considerar que tot allò que ha d’entrar dins un sistema de 
tractament té un cost, i en conseqüència s’ha de pagar. Per aquesta raó s’ha creat aquesta tarifa 
específica, per tal que tan aviat com s’hagi aprovat definitivament se pugui passar a l’empresa 
concessionària la notificació del cobrament oportú de la taxa als productors de llots. 
 
La Sra. PALOU (MÉS per Mallorca) anuncia que el seu Grup s’abstendrà de votar aquesta proposta 
d’acord.  
Opina que en aquesta institució quan ha interessat fer molta via se n’ha feta, mentre que quan s’han 
volgut frenar les coses, també s’ha frenat aquesta qüestió i així com la llei a la qual s’ha referit la Sra. 
Soler, sobre mesures urgents en matèria de Medi Ambient, de residus, etc estableix que se faci una 
tarifa específica per llots, també ho marcava pel que fa al tractament de residus carnis i per aquesta sí 
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que varen fer molta via durant el mes de juliol per presentar-la al Ple, mentre que per a la que se 
presenta avui ja no hi ha hagut tantes presses. 
 
Tot seguit fa notar, en nom del seu Grup, una errada material que hi ha a la proposta d’acord, en el 
sentit que en el full primer d’aquesta proposta no hi figura ni tan sols la data de l’informe de la 
Intervenció General del Consell de Mallorca.  
 
Retreu la reiteració habitual d’aquest tipus d’errades. Assenyala que, tot i ser una anècdota, és un 
indicador de la manca de serietat quant a les propostes que se presenten al Ple, en aquest sentit.  
 
Ho retreu especialment a la Sra. Soler i li diu que mantendran l’abstenció sobre aquesta proposta.  
 
La Sra. GARRIDO (PSOE) intervé tot seguit. 
 
Anuncia que el seu Grup donarà suport a la tarifa que se proposa.  
 
Quant a la reflexió que ha fet la Sra. Palou, indica que l’esmentada llei se va publicar el dia 20 de 
novembre de l’any passat i s’ha tardat un any per fer aquesta tarifa sobre els llots. Recorda que se va fer 
molta via pel que fa a la introducció de la importació de residus, que feia la llei 13/2012. No en varen 
fer tanta, però també se’n va fer una mica,  amb el pagament referit als residus carnis, i ara se presenta 
aquesta nova taxa. Considera que “nunca es tarde, si la dicha es buena”.  
 
Tot i això, fa dues reflexions tot seguit.  
 
En primer lloc, adverteix que el Grup Socialista no ha manifestat en cap moment que el pagament de la 
tarifa que avui se presenta al Ple suposi un increment del cànon de sanejament, més aviat el contrari, 
que creuen i exigeixen des de la bancada del PSOE i avui ho faran extensiu en el Govern balear, la 
reducció del cànon de sanejament.  
 
Si l’any passat el Govern balear el va augmentar tenint en compte que pensava que hauria de pagar 131 
€ més IVA per la tarifa de tractament de llots i ara n’ha de pagar 78 € més IVA és obvi que la 
diferència és brutal, per la qual cosa allò que ha de fer el Govern balear és posar fil a l’agulla i 
començar a modificar i rebaixar el cànon de sanejament, atès que tothom que ha pagat un rebut de 
consum d’aigua durant el darrer any ha notat, i molt, l’augment del cànon de sanejament que va fer el 
Govern balear. 
 
En segon lloc, tot i que ja tendran temps per discutir-ho, perquè arribarà ara, esmenta la modificació del 
Pla director sectorial de residus, que preveu que els llots de la depuradora puguin sortir del tractament 
de les plantes de Tirme.  
 
Fa notar que ho preveu, sobretot, pensant amb EMAYA, que representa quasi un 50% dels llots que se 
generen a Mallorca. En conseqüència, si un 50% surten del sistema insularitzat és clar que les 
matemàtiques indiquen que la resta de generadors de llots hauran de pagar les instal·lacions, que 
finalment és el que s’acaba amortitzant amb el cànon, és el que se pretén: l’amortització de les 
instal·lacions.  
 
Espera que, amb aquestes dues reflexions, la Sra. Soler prengui nota de la proposta de  demanar al 
Govern balear i a la resta d’ajuntaments que el cobren que redueixin el cànon de sanejament i també de 
la proposta referida al Pla director de residus.  
 
La Sra. SOLER intervé que comentar que, atès el tarannà de les intervencions de l’oposició, sembla 
que han arribat els Reis abans d’hora, i agraeix el vot positiu del Grup del PSOE i l’abstenció per part 
del Grup Més per Mallorca.  
 
Comenta que vol assumir totes les errades del seu departament, perquè n’és la responsable. Tot i això, 
puntualitza que si se fixa l’atenció en la redacció de la proposta, se podrà observar quan varen 
començar exactament les gestions. En posa un parell d’exemples: la primera vegada que apareix 
l’expressió “atès l’informe del secretari general de 30/01/2013”, o “atès l’informe de la interventora 
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general de 20/03/2013”,  o també el fet d’haver esperat el dictamen del Consell Consultiu, per 
determinar si se parlava de preus privats o no.  
 
En conseqüència, queda clar que s’ha anat fent feina. Evidentment, reconeix el cas de la tarifa dels 
residus carnis, i ara aquesta dels llots.  
 
Reitera, perquè vol que quedi ben clar, que en el mes de gener de l’any passat ja varen començar a fer 
feina sobre aquesta qüestió. Tot i això, aquest expedient ha anat  i vengut durant els darrers tres mesos 
des de la seu de Palau Reial a General Riera i viceversa, però destaca que finalment, abans del cap 
d’any, ha vist la llum.  
 
Diu a la Sra. Garrido que comparteix amb ella la reflexió que ha exposat, perquè efectivament qui va 
augmentar el cànon de sanejament comptant que havien de pagar 131,52 € (el que indica la tarifa) per 
bé que a dia d’avui aquesta tarifa és de 78 €, ha d’admetre que aquesta diferència “tocaria haver fet 
calaix”. Tot i això, atès que saben com funcionen les administracions, sembla que calaix n’hi ha poc, 
pertot arreu. 
 
Reitera que comparteix aquesta reflexió. 
 
Pel que fa al Pla director sectorial de residus, admet que és un debat que s’ha de fer.  
 
Diu que tot l’equip tècnic del seu departament opina, i així ho estableix en el seu Pla director de 
residus, que EMAYA pot tenir la seva pròpia capacitat i fer el tractament dels seus propis llots, però 
mentrestant això no succeeixi s’ha de tenir una tarifa específica, i s’ha de crear.  
 
Recorda també, en aquest sentit, que se va anunciar, amb tot el ressò possible, la creació d’una gran 
planta de biomasa (amb EMAYA, amb entitats privades, amb el Govern balear, etc) però a dia d’avui 
no està ni començada. Retreu que sobre aquesta qüestió s’anunciïn grans actuacions però que quan 
arriba el moment de disposar les inversions que suposa executar-les se tornen enrere totes les 
previsions inicials. 
 
Es mostra convençuda que l’equip de govern ha donat una passa endavant, en el sentit que si se parla 
constantment de que l’empresa concessionària, Tirme, té un monopoli sobre tots els tractaments, els 
llots en concret, igual que els productes carnis, no tenen perquè formar part d’aquest monopoli si ho 
poden gestionar altres entitats.  
 
Diu que és bo d’entendre que a l’empresa concessionària no li convendrà, aquesta decisió, 
concretament en el cas dels llots, però opina que aquest és un debat que s’ha de produir.  
 
Assegura que l’obligació de l’equip de govern és marcar la línia, i ja se veurà fins on se pot arribar o 
no. Aquesta és la previsió que s’ha establert en el Pla director sectorial de residus. Quan se presenti al 
Ple, se’n faci l’aprovació inicial i s’obri el termini per presentar-hi al·legacions, durant tres mesos, és 
obvi que tothom hi podrà dir la seva, inclosa l’empresa concessionària.  
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per vint-i-nou vots a favor (PP i PSOE) cap 
vot en contra i quatre abstencions (MÉS per Mallorca). 
 
 
DEPARTAMENT DE COOPERACIÓ LOCAL. 
 
PUNT 2. APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER 
ALS ANY 2014 I 2015 ADREÇADA A LES CORPORACIONS LOCALS DE 
MALLORCA PER A ACTUACIONS DE COMPETÈNCIA MUNICIPAL. 

 
Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu de Cooperació Local: 
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Durant els anys 2012 i 2013 el Departament de Cooperació Local del Consell 

de Mallorca no ha duit a terme cap Pla d’Obres i Serveis, només ha acabat de finançar 
les actuacions pluriennals aprovades a l’any 2011. En aquests dos darrers anys s’ha 
aprovat un Pla especial per ajudar a finançar despeses corrents dels ajuntaments de 
Mallorca.  

 
En aquests moments, es creu convenient i necessari ajudar els ajuntaments a 

executar obres d’inversió, i per a les dates en què ens trobam és del tot impossible fer 
una convocatòria d’un Pla d’obres i serveis per a l’any 2014, per la qual cosa s’ha 
considerat adient fer una convocatòria de subvencions adreçada a les Corporacions 
locals de Mallorca per a actuacions de competència municipal que, en essència, 
persegueix els mateixos objectius que un Pla d’obres i serveis. 

 
En aquesta convocatòria solament es podran acollir ajuntaments i entitats 

locals menors de Mallorca de població inferior o igual a 20.000 habitants.  
 
Les actuacions que es podran sol·licitar seran: 
 
a) Obres d’inversió de competència municipal. 
 
b) Adquisició de terrenys per a la prestació de serveis de competència 

municipal o per al compliment d’obligacions municipals. 
 
 Per tal d’agilitar la tramitació de la convocatòria es proposa aprovar un 

expedient anticipat de despesa condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient 
en el moment de la resolució de la concessió. 

 

Es destinarà a la convocatòria la quantitat de nou milions dos-cents mil euros 
(9.200.000 €) amb càrrec al pressupost de 2014 i de sis milions d’euros (6.000.000 €) 
amb càrrec al pressupost de 2015. 
   

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' 
 
                         A C O R D  
  

1.- Aprovar l’expedient de la convocatòria de subvencions per als anys 2014 i 
2015 adreçada als ajuntaments i entitats locals menors de Mallorca de població 
inferior o igual a 20.000 habitants per a actuacions de competència municipal. 
 

2.- Aprovar les “Bases de la convocatòria de subvencions adreçada a les 
corporacions locals de Mallorca per a actuacions de competència municipal” que 
s’adjunten, i que han regir l’esmentada convocatòria.  
 

La concessió d’aquestes subvencions es farà en dos procediments: un sense 
concurrència competitiva i un altre en règim de concurrència competitiva, de 
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conformitat amb el que es disposa a l’article 22 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions. 
 

3.- Autoritzar una despesa anticipada per import de nou milions dos-cents mil 
euros (9.200.000 €) amb càrrec al pressupost de despeses del Consell de Mallorca per 
a l’any 2014 i de sis milions d’euros (6.000.000 €) amb càrrec al pressupost de 2015 
per tal de fer front a les previsions de subvenció recollides a les bases adjuntes. 
 

D’acord amb el que disposa l’article 56.2 del R. Decret 887/2006, de 21 de 
juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General 
de subvencions, la concessió de subvencions d’aquesta convocatòria està 
condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en el moment de la resolució 
de la concessió. 
 

4.- Convocar públicament les assenyalades subvencions de conformitat amb el 
contingut i requisits exigits a les “Bases de la convocatòria de subvencions adreçada a 
les corporacions locals de Mallorca per a actuacions de competència municipal”. 

 
5.- S’autoritza el Conseller executiu de Cooperació Local per a la resolució de 

les peticions d’ampliacions de terminis prevists a les bases d’aquesta convocatòria de 
subvencions. 
 

6.- Ordenar la publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears d’aquesta 
convocatòria i de les bases aprovades. 

 
 

BASES DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS ADREÇADA A LES 
CORPORACIONS LOCALS DE MALLORCA PER A ACTUACIONS DE 
COMPETÈNCIA MUNICIPAL 

 
 
1.-OBJECTE 

 
És objecte d’aquestes bases regular la convocatòria de subvencions adreçada 

als ajuntaments i les entitats locals menors de Mallorca per a la realització 
d’actuacions de competència municipal. 

 
2.- BENEFICIARIS 
 
Just poden acollir-se a aquesta convocatòria els ajuntaments i les entitats locals 

menors de Mallorca de població inferior o igual a 20.000 habitants. Cada Corporació 
Local pot sol·licitar subvenció per a la realització de totes les actuacions que consideri 
adients. 

 
Els ajuntaments que comptin amb una entitat local menor en el seu terme 

municipal, i sempre que aquesta entitat local menor es presenti a aquesta convocatòria 
de subvencions, veuran reduïda la seva població als efectes de la puntuació a aplicar 
per al càlcul de la subvenció amb els habitants que pertanyin a l’entitat local menor.  
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L’entitat local menor tendrà la puntuació per població que li correspongui pel 

seu nombre d’habitants. 
 
3.- ACTUACIONS SUBVENCIONABLES 
 
Les actuacions subvencionables són: 
 
a) Obres d’inversió de competència municipal dels articles 25 i 26 de la Llei 

7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 
 
b) Adquisició de terrenys per a la prestació de serveis de competència 

municipal o per al compliment d’obligacions municipals. 
 
4.- PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ DE LA SUBVENCIÓ 
 
Per a la concessió de subvencions d’aquesta convocatòria, hi haurà un 

procediment sense règim de concurrència competitiva i un altre procediment en règim 
de concurrència competitiva, de conformitat amb el que es disposa a l’article 22 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

 
5.- CONVOCATÒRIA 
 
La convocatòria de les subvencions regulades en aquestes bases es realitzarà 

mitjançant acord del Ple del Consell Insular de Mallorca, amb el contingut mínim 
previst en l’article 23.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions. 

 
6.- LLOC I TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS 

 
El termini de presentació de sol·licituds serà de dos mesos comptadors des del 

dia de la publicació d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. 
 

Les instàncies s’han de presentar en el Registre General del Consell de 
Mallorca o en les formes previstes a l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú. 
 

La presentació de la sol·licitud suposa l’acceptació, per part de l’ajuntament 
interessat, de les prescripcions contingudes en aquestes bases i en la convocatòria 
corresponent. 

 
7.-QUANTITAT I PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA 

   
Es destina la quantitat de nou milions dos-cents mil euros (9.200.000 €) amb 

càrrec al pressupost de 2014 i de sis milions d’euros (6.000.000 €) amb càrrec al 
pressupost de 2015 per a la concessió de subvencions d’aquesta convocatòria. 

 



 12

D’acord amb el que disposa l’article 56.2 del R. Decret 887/2006, de 21 de 
juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General 
de subvencions, la concessió de subvencions d’aquestes bases està condicionada a 
l’existència de crèdit adequat i suficient en el moment de la resolució de la concessió. 

 
8.-DOCUMENTACIÓ 

 

A) Pel que fa a obres d’inversió de la base 3, lletra a), s’ha de presentar la 
següent documentació per a cada actuació sol·licitada: 

 
1.- Instància subscrita pel batle o batlessa de l’ajuntament, d'acord amb el 

model oficial de la convocatòria (Annex I), on s’ha d’especificar el nom de l’obra per 
a la qual es demana la subvenció i la quantitat econòmica que se sol·licita. 
 

2.- Les instàncies hauran d’anar acompanyades de la següent documentació 
ordenada i identificada amb els epígrafs i subepígrafs assenyalats: 
 

a) Certificació municipal acreditativa del nombre d’habitants de dret del 
municipi segons la darrera revisió del padró municipal d’habitants aprovat 
definitivament pel Instituto Nacional de Estadística. Pel que fa a les entitats locals 
menors, aquest certificat serà expedit pel municipi al qual pertany l’entitat local 
menor segons la darrera revisió del padró municipal d’habitants aprovat 
definitivament per l’Institut Balear d’Estadística (IBESTAT). 
 

b) Projecte tècnic de les obres a executar amb el contingut que s’assenyala a 
l’article 123 del R. Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el text 
refós de la Llei de contractes del sector públic en relació a l’article 124 i següents del 
R. Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la 
Llei de Contractes de les Administracions Públiques.  

 
 A la memòria del projecte s'haurà de fer constar: 
 
- Justificació del compliment de la normativa urbanística. 

 
- Manifestació del compliment de la normativa estatal i autonòmica vigent 

(justificant, entre d'altres, el compliment de la Llei autonòmica 3/1993, de 4 de maig, 
per a la millora de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques; Pla director 
sectorial per a la gestió dels residus de construcció, demolició, voluminosos i 
pneumàtics fora d'ús de l'illa de Mallorca i, en general, quants preceptes i instruccions 
tècniques siguin d'aplicació al cas concret). 

 
-El pressupost general de l'obra haurà d'adequar-se obligatòriament al següent 

model: 
A) Pressupost d'execució material ( PEM )......................... 
B) Benefici industrial ( 6% del PEM).................................. 
C) Despeses generals ( 13% del PEM)................................. 
D) Total valor estimat del contracte (A+B+C)..................... 
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Total pressupost per a coneixement de l'Administració (Pressupost objecte de 
subvenció) (IVA (21% sobre D) + D) 
.................................................................... 

 
c) Certificació indicativa que els terrenys on s’ha d’executar l’obra o servei 

són de propietat municipal o de la seva possessió i disposició real i plena per a 
l’execució de l’obra o servei. (Annex IV). 

 
d) Certificat acreditatiu de l'adaptació de l'obra sol·licitada al corresponent 

planejament urbanístic vigent i a la normativa urbanística i territorial ( Annex V). 
 
e) Certificat de viabilitat del projecte per part del tècnic municipal (Annex VI). 
 
f) Declaració jurada pel tècnic redactor del projecte de no estar sotmès en cap 

causa d'incompatibilitat amb l'administració actuant (Annex VII). 
 

g) Declaració acreditativa de no haver demanat cap altre subvenció i/o ajuda 
d’altres institucions públiques o privades per a l’actuació objecte de subvenció o, si és 
el cas, relació de les demanades, amb indicació dels imports. (Annex II) 
 

h) Declaració responsable d’estar al corrent en el compliment de les 
obligacions tributàries amb el Consell de Mallorca. (Annex II) 
 

i) Declaració responsable d’estar al corrent en el compliment de les 
obligacions amb l’Agència Tributària de les Illes Balears. (Annex II) 
 

j) Declaració responsable d’estar al corrent en el compliment de les 
obligacions amb la Seguretat Social. (Annex II) 
 

k) Certificat bancari acreditatiu del compte corrent o llibreta on s’haurà 
d’ingressar la subvenció. 

 

B) Pel que fa a l’adquisició de terrenys de la base 3, lletra b), s’ha de presentar 
la documentació de les lletres anteriors: a), g), h), i), j), k), a més de la instància del 
punt 1, d’una memòria justificativa de la necessitat de l’adquisició i d’un pressupost 
del terreny a adquirir signat per un tècnic municipal. 

 
3.- Si la sol·licitud no reuneix els requisits establerts en aquestes bases, o en el 

cas que es consideri necessari sol·licitar del peticionari aclariment o ampliació 
d’informació sobre qualsevol extrem relacionat amb la convocatòria, el Departament 
de Cooperació Local requerirà a l’interessat perquè ho esmeni en el termini 
improrrogable de deu dies, indicant que si no ho fa se li tendrà per desistit en la seva 
petició i s’arxivaran les actuacions sense més tràmits, prèvia resolució en els termes 
previstos a l’article 71 de la vigent Llei de règim jurídic de les Administracions 
públiques i del procediment administratiu comú. 
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L’òrgan instructor del procediment pot sol·licitar, a més, tota la documentació 
complementària que consideri necessària per tal d’avaluar correctament la sol·licitud 
presentada. 
 

9.- CONCURRÈNCIA COMPETITIVA I CRITERIS OBJECTIUS DE 
VALORACIÓ DE LES SOL·LICITUDS 
 
 S’estableixen dos procediments diferents per accedir a la subvenció de 
l’actuació o actuacions previstes: 
 
 1.- Un procediment per a un projecte d’import igual o inferior a dos-cents mil 
euros (200.000 €) o per a diferents projectes independentment de la seva quantia.  
 
 En aquest cas, no s’entrarà en concurrència competitiva i el municipi serà 
subvencionable directament amb un percentatge de subvenció del 100 % del projecte 
o projectes amb un límit de subvenció de dos-cents mil euros (200.000 €). 
 
 Es podran presentar diferents projectes, però el màxim subvencionable per a 
cada municipi, com s’ha esmentat, serà de dos-cents mil euros (200.000 €). En primer 
lloc, se subvencionarà el projecte de major quantia i la resta s’aplicarà al següent o 
següents projectes. 
 
 2.- Un segon procediment per als projectes de quantia superior a dos-cents mil 
euros (200.000 €). En aquest cas s’entrarà en concurrència competitiva. 
  

Per entrar en concurrència competitiva només es pot demanar un sol projecte 
en aquesta convocatòria; aquest projecte ha de ser superior a dos-cents mil euros 
(200.000 €); i no s’ha d’haver obtingut subvenció per convenis o a través de plans 
pluriennals del Consell Insular de Mallorca per import igual o superior a dos-cents mil 
euros (200.000 €) en els exercicis pressupostaris de 2012 i 2013.  

 
En tot cas, aquests projectes obtindran, com els del punt 1 d’aquesta clàusula, 

una subvenció de dos-cents mil euros (200.000 €). Aquests projectes seran objecte de 
valoració a efectes d’un complement de subvenció d’acord amb els criteris de 
subvenció que s’esmenten a continuació:  

 
2a.- Nombre d’habitants de dret del municipi segons la darrera revisió del 

padró municipal d’habitants aprovat definitivament pel Instituto Nacional de 

Estadística. 
 

-Fins a 5.000 habitants: 10 punts. 
 
-De 5.001 a 10.000 habitants: 9 punts. 
 
-De 10.001 a 15.000 habitants: 8 punts. 
 
-De 15.001 a 20.000 habitants: 7 punts. 
 



 15

2b.- Tipus d’actuació sol·licitada: 
 
-Xarxa de clavegueram i pluvials: 10 punts. 

  
-Xarxa de distribució d’aigua potable: 9 punts. 
 
-Eliminació de barreres arquitectòniques: 8 punts. 

 
-Xarxa viària local: 7 punts. 
 
-Enllumenat públic: 6 punts. 
 
-Adquisició de terrenys per destinar-los a equipament docent o sanitari: 5 

punts. 
 
-Cementiris: 4 punts. 
 
-Altres: 2 punts. 
 
Si un projecte inclou diferents tipus d’obra dels prevists anteriorment, just 

s’atorgarà una sola puntuació per la part d’obra que tengui major import en el 
pressupost del projecte. 

  
2c.- Tipus d’inversió sol·licitada: 
 
-Obres d’inversió de reposició en equipaments o serveis existents: 2 punts. 
 
-Obres d’inversió per construir nous equipaments o serveis: 1 punt. 
 
2d.- En el cas que el municipi estigui totalment o parcialment dins l’àmbit de 

la declaració acordada per la UNESCO “Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial”: 12 
punts.  

 
2e.- En el cas de municipis que facin obres d’inversió per a la millora de la 

mobilitat entre els distints nuclis urbans: 8 punts.  
 
2f.- En el cas de municipis que pertanyin a la Mancomunitat del Pla de 

Mallorca: 5 punts. 
 

 3.- En aplicació dels criteris anteriors, s’elaborarà la llista d’expedients 
susceptibles d’obtenir un complement de subvenció, fent constar les quanties 
sol·licitades. Les sol·licituds es classificaran per ordre decreixent de puntuació 
obtinguda. Aquest llistat ordenat establirà la prelació d’atorgament dels complements 
de subvencions fins que s’exhaureixi la dotació pressupostària prevista en aquesta 
convocatòria descomptant el crèdit de les subvencions concedides per import de dos-
cents mil euros (200.000 €). Les sol·licituds que no obtinguin complement de 
subvenció per l’exhauriment de la dotació mantindran l’ordre de prelació i quedaran 
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com a reserva per als casos previstos a l’article 63 del R. Decret 887/2006, de 21 de 
juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei general de subvencions. 

 
En el cas d’empat en la selecció tendrà preferència l’entitat local amb menys 

població. 
 
4.- L’import de cada complement de subvenció es fixarà en funció de les 

sol·licituds seleccionades de conformitat amb l’ordre de prelació previst a l’apartat 
anterior i atenent a la quantitat demanada. La subvenció a atorgar consistirà, d’acord 
amb l’import sol·licitat, en una quantitat certa amb un límit màxim de vuit-cents mil 
euros (800.000 €) per beneficiari. 

 
L’import de la subvenció es determinarà tal com s’ha esmentat en el paràgraf 

anterior, excepte en el cas que el crèdit disponible a l’aplicació pressupostària no sigui 
suficient per concedir la quantitat sol·licitada. En aquest cas, l’import de la subvenció 
coincidirà amb el disponible a l’esmentada aplicació. 

 
En el cas que hi hagi un sobrant econòmic, aquest es podrà assignar, sense 

necessitat de fer una nova convocatòria, entre totes les corporacions del segon 
procediment previst al punt 2 d’aquesta clàusula, de forma proporcional a la puntuació 
obtinguda que figura a la llista de prelació. Aquesta assignació es practicarà fins que 
s’exhaureixi la dotació d’aquest sobrant. A aquests efectes se seguirà el procediment 
previst a l’article 63 del Reglament de la Llei general de subvencions.  

 
10.- ÒRGANS COMPETENTS 
 
1.- El conseller executiu de Cooperació Local és l’òrgan competent per 

disposar la iniciació del procediment i ordenar la realització dels treballs adreçats a 
redactar les bases i la proposta de convocatòria de les subvencions, de conformitat 
amb allò que es preveu en els articles 29 i 31 del vigent Reglament orgànic del 
Consell de Mallorca i en l’article 2.m) del Decret d’organització de 15 de juliol de 
2011. 

 
2.- El Ple del Consell de Mallorca és l’òrgan competent per acordar la 

convocatòria i per a l’aprovació de les bases i la resolució del procediment. 
 

3.- El conseller executiu del Departament de Cooperació Local és l’òrgan 
competent per instruir i realitzar els corresponents actes d’impuls del procediment. 
 

4.- De conformitat amb allò que es preveu en l’apartat següent, la Comissió 
d’avaluació serà competent per aplicar els criteris i les quanties que corresponguin, 
per tal que l’òrgan instructor pugui elevar la corresponent proposta de resolució al Ple 
del Consell de Mallorca. 

 
11.- COMISSIÓ AVALUADORA 
 
1.- Es constituirà una Comissió d’avaluació per estudiar les sol·licituds 

presentades i fer la corresponent proposta de resolució. 
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2.- La Comissió estarà formada per: 

 
President: 

 
Titular: Sr. Bernardí Coll Martorell, conseller executiu de Cooperació Local. 

 
Suplent: Sr. Mauricio Rovira de Alós, conseller executiu d’Urbanisme i Territori. 

 
Vocals: 

 
Titular 1: Sra. Catalina Terrassa Crespí, secretària tècnica d’Urbanisme i Territori, i 
de Cooperació Local. 

 
Suplent: Sr. Rafel Gelabert Tortella, director insular de Carreteres. 

 
Titular 2: Sr. Martí À. Torres Valls, director insular de Cooperació Local i Suport 
Municipal. 

 
Suplent: Sr. Francesc Amengual Tormo, director insular d’Emergències. 

 
Titular 3: Sr. Antoni Llobera Luis, arquitecte dels serveis tècnics de Cooperació 
Local. 

 
Suplent: Sr. Xavier Mulet Traserra, arquitecte dels serveis tècnics de Cooperació 
Local. 
 
Secretari: 
Sr. Guillem Cortès Mora, cap dels serveis administratius de Cooperació Local, amb 
veu i sense vot. 

 
12.- INSTRUCCIÓ 
 
1.- Correspon al conseller executiu del Departament de Cooperació Local la 

instrucció del procediment de concessió de subvencions. 
 

2.- L’òrgan competent per a la instrucció ha de dur a terme d’ofici totes les 
actuacions que consideri 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. 

 
3.- Les activitats d’instrucció comprenen: 
 
a) Petició de tots els informes que consideri necessaris per resoldre o que 

exigeixin les normes que regulen la subvenció. A la petició s’hi ha de fer constar, si 
s’escau, el caràcter determinant dels informes que siguin preceptius. El termini per 
emetre’ls és de 10 dies, llevat que l’òrgan instructor, atenent a les característiques de 
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l’informe sol·licitat o del mateix procediment, en sol·liciti l’emissió en un termini 
inferior o superior, sense que en aquest últim cas pugui passar de dos mesos. 

 
Quan en el termini assenyalat no s’hagi emès l’informe qualificat per 

disposició legal expressa com a preceptiu i determinant o, si s’escau, vinculant, es pot 
interrompre el termini dels tràmits successius. 

 
b) Avaluació de les sol·licituds o peticions, efectuada d’acord amb els criteris, 

les formes i les prioritats de valoració establerts en la norma reguladora de la 
subvenció o, si s’escau, en la convocatòria. 

 
L’òrgan competent per a la instrucció pot ordenar una fase de preavaluació en 

la qual s’ha de verificar el compliment de les condicions imposades per adquirir la 
condició de beneficiari de la subvenció.  

 
A l’efecte de determinar els participants admesos en la convocatòria de 

subvenció corresponent, l’òrgan instructor, si s’escau, ha de requerir als ajuntaments 
sol·licitants l’esmena de les sol·licituds en els termes que assenyala la clàusula 8.3 
d’aquestes Bases. 

 
4.- Una vegada avaluades les sol·licituds, la Comissió d’avaluació ha d’emetre 

informe en el qual es concreti el resultat de l’avaluació efectuada. 
 
L’òrgan instructor, a la vista de l’expedient i de l’informe de la Comissió 

d’avaluació, ha de formular la proposta de resolució provisional, degudament 
motivada, que s’ha de notificar als interessats en la forma que estableixi la 
convocatòria, i s’ha de concedir un termini de 10 dies per presentar al·legacions. 

 
Es pot prescindir del tràmit d’audiència quan no figurin en el procediment ni 

siguin tenguts en compte altres fets ni altres al·legacions i proves que les adduïdes 
pels interessats. En aquest cas, la proposta d’acord formulada té el caràcter de 
definitiva. 

 
Examinades les al·legacions adduïdes, si s’escau, pels interessats, s’ha de 

formular la proposta de resolució definitiva, on ha de constar la relació de sol·licitants 
per als quals es proposa la concessió de la subvenció i la quantia, a més de l’import 
del projecte o projectes. També s’hi ha d’especificar l’avaluació i els criteris de 
valoració que s’han seguit per efectuar-la. 

 
L’expedient de concessió de subvencions ha de contenir l’informe de l’òrgan 

instructor en què consti que de la informació que està en el seu poder es desprèn que 
els beneficiaris compleixen tots els requisits necessaris per accedir-hi. 

 
La proposta de resolució definitiva s’ha de notificar als interessats que hagin 

estat proposats com a beneficiaris en la fase d’instrucció, perquè en el termini de 10 
dies hàbils comuniquin la seva acceptació. 

 



 19

Les propostes de resolució provisional i definitiva no creen cap dret a favor del 
beneficiari proposat, davant l’Administració, mentre no se li hagi notificat la resolució 
de concessió. 

 
13.- RESOLUCIÓ 
 
1.- El termini màxim de resolució d’aquesta convocatòria serà de dos mesos 

comptadors des de l’existència de crèdit a la partida corresponent. 
 

L’acord que resol el procediment s’ha de motivar de conformitat amb el que 
disposen aquestes bases reguladores de la subvenció i en el procediment han de 
quedar acreditats, en tot cas, els fonaments de la resolució que s’adopti. 

 
2.- Passat el termini assenyalat a l’apartat 1 sense que recaigui i es notifiqui 

resolució expressa, s'entendran desestimades les sol·licituds presentades, sense que 
aquest fet alliberi de dictar resolució expressa. 

 
3.- L’acord, a més de contenir la relació dels sol·licitants als quals es 

concedeix la subvenció, ha de fer constar, si s’escau, de manera expressa, la 
desestimació de la resta de les sol·licituds. 

 
4.- El venciment del termini màxim sense haver-se notificat la resolució 

legitima els interessats per entendre desestimada per silenci administratiu la sol·licitud 
de concessió de la subvenció. 

 
5.- De conformitat amb allò que es disposa en la clàusula 10 d’aquestes Bases, 

l’òrgan competent per a la resolució de l’expedient de concessió de les subvencions 
regulades en aquestes bases és el Ple del Consell de Mallorca. 

 
 
14.- NOTIFICACIÓ 
 
L’acord que resol el procediment s’ha de notificar als ajuntaments interessats 

d’acord amb el que preveu l’article 58 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
La pràctica de la notificació o publicació s’ha d’ajustar a les disposicions que conté 
l’article 59 de la Llei esmentada. 

 
15.- OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS 
 
Els ajuntaments i entitats locals menors beneficiaris de les subvencions estaran 

obligats a: 
 
1.- Adjudicar les obres i la resta d’actuacions subvencionades i comunicar-ho 

al Consell de Mallorca en el termini màxim de noranta (90) dies naturals comptadors 
des del dia següent al de la comunicació de la concessió de les subvencions. I a 
acabar-les i justificar les despeses al Consell abans de dia 1 de juny de 2015, havent 
de presentar la següent documentació: 
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A) Pel que fa a l’execució d’obres: 
 
a).- Una memòria d’actuació justificativa del compliment de les condicions 

imposades a la concessió de la subvenció, amb indicació de les activitats realitzades i 
dels resultats obtinguts. 
 

b).- Una memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades, 
que ha de contenir: 
 

b1) Una relació classificada de les despeses i inversions de l’activitat, amb 
identificació del creditor i del document, l’import, la data d’emissió i, si s’escau, la 
data de pagament. 
 

b2)  Les factures o els documents de valor probatori equivalent en el tràfic 
jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa incorporats a la relació a què fa 
referència el paràgraf anterior. Les factures incorporades a la memòria justificativa 
han de reunir les següents condicions: 
 

- Ha de ser factura original de l’empresa que hagi fet les actuacions objecte de 
subvenció. No es pot emplenar la factura sobre una fotocòpia del model original de 
factura que empri l’empresa; el logotip i la resta de dades de l’empresa han de figurar 
amb la tipologia original. 
 

En lloc de la factura original també es pot trametre una fotocòpia de la 
mateixa, la qual ha d’estar acarada pel secretari de la Corporació i s’ha d’acreditar, bé 
en el cos de la factura fotocopiada per mitjà d’una diligència signada per l’esmentat 
funcionari, bé a través d’un certificat expedit pel mateix funcionari, que la factura no 
s’ha emprat ni s’emprarà com a justificant per al cobrament d’una altra subvenció. 
 

-La factura haurà d’estar aprovada per part de l’òrgan competent de 
l’ajuntament: Aquesta aprovació podrà acreditar-se bé per mitjà d’una diligència del 
secretari de la Corporació en el cos de la factura, bé per un certificat expedit pel 
funcionari esmentat. 

 
- S’acceptaran com a justificants les factures independentment del seu 

pagament. No obstant això, aquestes factures s’han d’abonar per part de l’entitat local 
beneficiària de la subvenció en el termini de 30 dies comptadors des del dia que s’hagi 
rebut el pagament de la subvenció per part del Consell Insular de Mallorca. En cas 
contrari, aquest incompliment serà causa de reintegrament de la subvenció.  
 
 

c) Model oficial de certificació d’obra (Annex VIII) degudament emplenat, i 
signat pel contractista i pel director (o directors) de l’obra, amb les firmes degudament 
identificades. 
 

d) Relació valorada dels treballs duts a terme signada pel director (o directors) 
de l’obra amb les firmes degudament identificades. 
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e) Una relació detallada d’altres ingressos o subvencions que, si s’escau, hagin 

finançat l’activitat subvencionada amb indicació de l’import i la seva procedència. 
 

f) Declaració responsable del fet que els treballs realitzats i facturats objecte de 
subvenció han estat realitzats de conformitat als preus de mercat. (Annex III) 
 

g) Declaració responsable mitjançant la qual s’acrediti que les despeses 
relacionades en la relació prevista en l’apartat 1, A), b1, d’aquesta Base 15, 
corresponen sense cap dubte a l’activitat objecte de subvenció. (Annex III) 
 

h) Declaració responsable mitjançant la qual s’acrediti que l’ajuntament no 
recupera ni compensa l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA). (Annex III) 
 

En tot cas, per a l’abonament de la darrera certificació d’obra la Corporació 
Local, a més de la documentació exigida anteriorment, haurà d’adjuntar la següent: 
 

i) Certificat final d'obra signat pel director de la mateixa (Annex IX). 
 
j) Acta de recepció de l'obra (Annex X) signada conjuntament pel director, el 

contractista, un facultatiu tècnic en representació de la Corporació Local i un 
representant del Consell de Mallorca. A aquest efecte, la Corporació Local, amb una 
antelació mínima de tres dies hàbils, comunicarà al Consell de Mallorca el dia i l'hora 
prevista per a la recepció de les obres i també la de la seva inauguració oficial. 

 
k) Liquidació definitiva de l'obra on es faran constar les subvencions 

concedides d'altres institucions per a la seva execució. (Annex XI).  
 

B) Pel que fa a l’adquisició de terrenys: 
 

Per a la justificació de la subvenció s’han de presentar els documents anteriors 
de les obres prevists a les lletres a), b), e), f), g) i h) a més de fotocòpia acarada de 
l’escriptura de compravenda. 

 
D’acord amb el que disposa l’article 31.4 de la Llei 38/2003, de 17 de 

novembre, general de subvencions, el període durant el qual el beneficiari ha de 
destinar el bé al fi concret per al qual s’ha concedit la subvenció és de 20 anys. 
L’incompliment d’aquesta obligació de destí serà causa de reintegrament de la 
subvenció. 
 
 1.2.- En tot cas, amb la finalitat de comprovar que es mantenen les 
circumstàncies legalment fixades per al cobrament de la subvenció, abans de fer-s’hi 
efectiu el pagament per part del Consell s’haurà de presentar, a requeriment del 
mateix Consell, la següent documentació per a totes les actuacions objecte de 
subvenció: 
 
 



 22

a) Certificat del secretari municipal que l’ajuntament es troba al corrent en el 
compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 
 

b) D’ofici, a petició del Departament de Cooperació Local, la Tresoreria 
emetrà informe acreditatiu d’estar al corrent d’obligacions tributàries amb el Consell 
de Mallorca de cadascun dels beneficiaris de les subvencions. 
 

1.3.- La subvenció s’atorgarà per un import cert de conformitat amb allò 
sol·licitat. En el cas que la quantia justificada sigui inferior a la concedida l’import a 
subvencionar s’ha d’ajustar amb el finalment justificat. 
 

2.- Fer constar el patrocini del Departament de Cooperació Local del Consell 
de Mallorca en les actuacions subvencionades, en especial, pel que fa a les obres, a 
col·locar en un lloc visible de l’obra a l’acte d’inauguració de la mateixa una placa de 
ferro amb lletres de llautó amb la llegenda i les mides que indiqui el Consell de 
Mallorca. Durant tota l’execució de les obres, les entitats locals beneficiàries de les 
subvencions tendran l'obligació d'adoptar les mesures pertinents perquè el contractista 
adjudicatari d'una obra col·loqui un cartell, a peu d'obra, en un lloc visible des de la 
via pública, on s'indicarà l'organisme o organismes que subvencionen el projecte. El 
contractista es farà càrrec sempre del cost del cartell i del de la seva col·locació. 
L'esmentat cartell tendrà les característiques que determini el Consell de Mallorca en 
el seu moment.   
 

3.- Comunicar al Departament de Cooperació Local del Consell de Mallorca, 
en qualsevol moment, l’obtenció de subvencions o ajudes per a la mateixa finalitat i 
no consignades en la sol·licitud. 
 

4.- Les previstes a l’article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general 
de subvencions, i la resta de normes concordants. 
 

5.- La resta d’obligacions que es preveuen en l’article 10 del vigent Reglament 
de subvencions i ajudes econòmiques del Consell de Mallorca (BOIB núm. 132, de 
dia 3 de novembre de 2001). 

 
16.- INFORME D'AVALUACIÓ I COMPROVACIÓ 
 
Una vegada finalitzada l'activitat objecte de subvenció, el servei responsable 

del Departament emetrà un informe d'avaluació i de comprovació que la subvenció 
sol·licitada compleix els requisits i s’ajusta a la finalitat de la convocatòria. 

 
17.- REVOCACIÓ I REINTEGRAMENT  
 
Previ acord dels òrgans competents del Consell de Mallorca es podrà obligar 

als beneficiaris de les ajudes a la seva devolució i als interessos de demora que 
corresponguin en el supòsit que incompleixin les clàusules de la corresponent 
convocatòria o alguna de les obligacions previstes a l'article 14 de la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, general de subvencions. 
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18.- PAGAMENT   
 
Una vegada adjudicada l’obra, la subvenció quedarà reduïda de manera 

automàtica proporcionalment al percentatge de baixa que, si s’escau, es produeixi, i 
els pagaments es faran sobre la quantitat de subvenció que resulti aplicada sobre el 
pressupost adjudicat. 

 
El pagament de les subvencions es farà efectiu, per a les actuacions de la 

clàusula 3, lletra b), una vegada acreditat el compliment de la finalitat per a la qual 
s’ha atorgat la subvenció i justificada la realització de l’activitat subvencionada en els 
termes establerts en aquestes bases. Pel que fa a les obres d’inversió, s’admetran els 
pagaments a compte a mesura que es presentin les certificacions d’obra. Per a l’any 
2014, es fixa com a data límit per presentar certificacions parcials d’obra i la resta 
dels documents justificatius prevists a la clàusula 15 el dia 30 de setembre de 2014. 

 
19.- AMPLIACIONS DE TERMINIS 
 
Les ampliacions dels terminis establerts en aquestes bases es regirà pel que 

disposa l’article 49 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú. En tot cas, les 
sol·licituds d’ampliació de terminis han de tenir entrada oficial al Consell de Mallorca 
amb una antelació mínima de vuitanta (80) dies naturals a la data de la seva 
finalització. S’autoritza el Conseller executiu de Cooperació Local per a la resolució 
de les peticions d’ampliacions de terminis. 

 
20.- MESURES DE DIFUSIÓ 
 
Els ajuntaments beneficiaris han de donar la publicitat adequada del caràcter 

públic del finançament, quan s’escaigui, en els actes de difusió pública de les 
actuacions subvencionades amb càrrec a la subvenció obtinguda. 

 
21.- NORMATIVA D’APLICACIÓ 
 
És d’aplicació a aquesta convocatòria de subvencions la normativa següent: 

 
1.- Pel que fa als aspectes substantius: 
 
· Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
 
· Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, que aprova el Reglament de la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, general de subvencions. 
 
· Reglament de subvencions i ajudes econòmiques del Consell de Mallorca aprovat 
per acord del ple de dia 26 de juliol de 2001. 
 
· Reglament vigent de cooperació municipal del Consell de Mallorca. 
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· Bases reguladores de les subvencions. 
 
· Bases d’execució del pressupost del Consell de Mallorca. 
 
· Normes de dret privat. 
 
2.- Pel que fa al procediment: 
 
· Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
 
· Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, que aprova el Reglament de la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, general de subvencions. 
 
· Reglament de subvencions i ajudes econòmiques del Consell de Mallorca aprovat 
per acord del ple de dia 26 de juliol de 2001. 
 
· Reglament vigent de cooperació municipal del Consell de Mallorca. 
 
· Lleis administratives generals: 

 
· Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les administracions públiques 
i del procediment administratiu comú. 
 
· Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals. 
 
 
El Sr. COLL MARTORELL (conseller executiu de Cooperació Local) inicia la seva intervenció.  

En primer lloc, agraeix la tasca que han fet funcionaris i polítics per fer possible elaborar aquesta 
convocatòria. Fa notar que s’hi han hagut d’aferrar fort perquè el temps disponible era molt just.  

Explica que està adreçada a les corporacions locals de Mallorca i destinada a fer actuacions de 
competència municipal. Puntualitza però que s’adreça a tots els ajuntaments exceptuant aquells que 
tenen més de 20.000 habitants i que la quantitat que s’hi destina és de 9,2 M€ amb càrrec al pressupost 
de 2014 i 6 M€ amb càrrec al pressupost de 2015. 

Diu que les actuacions objecte de subvenció seran obres d’inversió de competència municipal, 
emparades en els articles 25 i 26 de la Llei de règim local, i les referides a l’adquisició de terrenys per 
prestació de serveis de competència local o per al compliment d’obligacions municipals. 

Assenyala que hi haurà dos procediments per a la concessió d’aquestes subvencions: un amb 
concurrència competitiva i l’altre sense concurrència competitiva.  

Indica, quant al de concurrència no competitiva, que tots els ajuntaments tendran una subvenció de 
200.000 € que hauran de justificar per mitjà d’un projecte, fins al 100% de la subvenció. No hi haurà 
cap percentatge que hagi d’aportar l’ajuntament.  
Pel que fa al cas de la concurrència competitiva, queden exclosos aquells ajuntaments que en els 
exercicis pressupostaris del Consell de Mallorca de l’any 2013 hagin rebut més de 200.000 € en 
concepte de pluriennals o convenis.  

Fa notar que, per a la concurrència competitiva, també tendran prioritat una sèrie de puntuacions, com 
ara el nombre d’habitants, el tipus d’obra, el tipus d’inversió sol·licitada (reposició d’equipaments ja 
existents, en comptes de nous equipaments).  
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En el cas de la Mancomunitat del Pla, informa que també tendrà una puntuació.  

Adverteix que el màxim que se podrà subvencionar serà la quantitat de 800.000 €. 

Considera que amb aquestes dades ja està prou explicada la proposta.  

El Sr. FONT (MÉS per Mallorca) inicia la seva intervenció. 

Expressa la satisfacció del seu Grup perquè el PP, a la fi, ha fet allò que el Grup MÉS per Mallorca ha 
insistit a demanar: una convocatòria pública de subvencions per als ajuntaments.  

Fa avinent que avui és precisament el Consell de Mallorca qui està d’enhorabona, i també els 
ajuntaments de Mallorca, i no només el Departament de Cooperació Local, que també ho està 
lògicament.  

Tot i això, assenyala que no tot és positiu, i ho exposa tot seguit. 

Diu que el seu Grup aprova la convocatòria, pel que fa a la seva estructura i també pel fet que s’adreci 
als ajuntaments de menys de 20.000 habitants.  

En canvi, discrepa del sistema de barem establert pel que fa a la part destinada a concurrència 
competitiva, perquè el fet que hi hagi 12 punts addicionals per als municipis inclosos en l’àrea de la 
serra de Tramuntana, com a Patrimoni de la Humanitat, fa o pot fer que aquesta segona part de 
concurrència competitiva, que suposa 600.000 € com a màxim, més els 200.000 € que ja tenen 
assignats de forma fixa, és a dir un total de 800.000 €, puguin aconseguir-los pràcticament tots aquests 
ajuntaments.  

És a dir, que aquesta convocatòria estableix que els municipis que es troben dins el Consorci Serra de 
Tramuntana Patrimoni de la Humanitat poden tenir fins un màxim de subvenció de 800.000 € mentre 
que els municipis que no en formen part només tenen garantit un màxim de 200.000 €.  

Per aquestes raons, el seu Grup refusa que se facin “parts i quarts”. Recorda que el Partit Popular ja ho 
ha fet altres vegades i en posa l’exemple de la convocatòria per a l’adaptació al Pla territorial de 
Mallorca, quan va donar un plus addicional als municipis de la serra de Tramuntana.  

Tot i reconèixer que aquests tenen unes característiques peculiars, unes dificultats i unes mancances de 
determinats recursos, adverteix que no s’entén per quin motiu una persona resident a Escorca, Selva, 
Mancor, o Deià per exemple ha de tenir uns drets que no tengui una persona de Montuïri, de Ses 
Salines o de Lloret. 

Tampoc no s’entén que la gent d’Esporles tengui uns drets que no té la gent de Petra, per exemple.  

Per les raons que ha explicat, el seu Grup s’abstendrà de votar. Puntualitza, però, que no és perquè 
estigui en contra de la convocatòria; recorda que l’any 2012 ja s’hauria d’haver convocat una línia 
d’ajudes per inversió, a part de la que ja existeix per a despesa corrent.  

En conseqüència, el seu Grup està del tot a favor de la convocatòria, però retreu que aquest esforç que 
fa ara el Consell de Mallorca l’hagués pogut fer abans; aquest és el seu motiu de discrepància.  

Finalment, reconeix que els ajuntaments necessiten la convocatòria de forma urgent, perquè aquesta 
inversió repercutirà en la creació de llocs de feina, però reitera els arguments anteriors sobre la 
discrepància del seu Grup.  

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

Se congratula pel fet de tenir, a la fi, un Pla d’obres i serveis (POS). Diu que és motiu de goig per al seu 
Grup, per la qual cosa dóna l’enhorabona a qui ha tengut la idea i ho ha fet possible, que suposa que és 
el Sr. Bernardí Coll, conseller executiu de Cooperació Local. 

Anuncia que el seu Grup votarà a favor de la proposta, tot i que desitja puntualitzar una sèrie de 
qüestions, i ho fa tot seguit. 

Recorda que el seu Grup ha formulat aquesta demanda, des de l’inici d’aquesta legislatura, atès que des 
de l’any 2012 no ha existit cap POS. Fa notar que és molt important que n’hi hagi, a la fi.  

Discrepa del preàmbul que estableix que, en aquests moments, se considera convenient i necessari 
ajudar els ajuntaments; no sap fins quin punt s’ha de fer, perquè a qui s’ha d’ajudar realment és a la 
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majoria de treballadors d’aquests pobles que s’han quedat sense feina i que gràcies a aquesta inversió 
pública tan necessària per crear dinamisme en la seva economia potser tornin a tenir feina durant el 
proper any i el següent.  

Però també s’ha de qüestionar perquè en aquests moments i no fa sis mesos, o fa un any, per exemple. 
Demana si les circumstàncies han canviat tant, per justificar-ho. Voldria que el Sr. Bernadí Coll li ho 
expliqui.  

Recorda que el seu Grup ho ha demanat cada any, i la resposta ha estat que no hi havia doblers, no 
s’entén que ara sí que sigui possible i no fa sis mesos, per exemple. Fa notar que si s’hagués fet dins un 
context de POS ara no hi hauria aquestes postures d’estira i amolla, que acaba de manifestar el Sr. Font 
com a portaveu del Grup MÉS per Mallorca.  

En aquest sentit, diu que el PSOE també presentarà unes esmenes, i que després demanarà al conseller 
executiu de Cooperació Local si les aprova o no.  

A més a més, demana que s’expliqui d’on sortiran aquests doblers, si seran considerats com a deute o 
com algun pla especial, alguna aportació especial del Govern balear, amb el Sr. Bauzá al capdavant. 
Reitera que queda un poc en l’aire, i convé que ho expliquin si ho saben.  

Recorda que el seu Grup ha argumentat, durant tota aquesta legislatura, que creu en la inversió pública 
i que en l’economia hi tenen molt a dir les administracions públiques. 

A continuació fa un petit recordatori d’una situació real, que ja va succeir, i que té molts de 
paral·lelismes amb la situació actual.  Se refereix a la gran crisis de l’any 1929 i esmenta un article 
publicat en una revista científica de divulgació, que considera molt ben argumentat.  

Tot seguit en llegeix un fragment, literalment i en castellà, perquè és com està redactat. El titular diu: 
“La Casa Blanca quiso frenar la burbuja desde 1928 pero la banca impidió su intervención”. Continúa 
la lectura del text: “El presidente Hoover intentó frenar el contagio del crack financiero a la economía 
real, pidió a los empresarios el esfuerzo de mantener los puestos de trabajo y no bajar los salarios para 
mantener la demanda. Pronto se demostró que confiar en el autocontrol de los actores financieros no 
funcionaba.” 

Adverteix que considera que és això, el que ocorre actualment.  

Continua la lectura: “El gran error de Hoover  y de la Reserva Federal fue no saber ver que esta 
catástrofe podría haberse evitado con una potente inyección de dinero en la economía por parte del 
Banco Central”.  

Comenta que tant de bo la Sra. Merkel i el Sr. Rajoy s’adonin d’aquesta realitat, atès que sembla que el 
govern del PP del Consell de Mallorca sí que comença a ser-ne conscient.  

I continua la lectura: “Ninguna de estas medidas pudo combatir la que sin duda fue la más desastrosa 
de las consecuencias del crack, la destrucción masiva de puestos de trabajo. Las bases de la 
recuperación se implantaron con la llegada de Franklin Delano Roosevelt a la presidencia de EEUU i la 
aplicación de la estrategia política llamada New Deal, basada en las teorías del economista John 
Maynard Keynes de que los gobiernos debían intervenir en la economía cuando fuera necesario. El 
New Deal promovió una potente inversión en obras públicas para estimular la creación de puestos de 
trabajo.” 

Fa notar que va ser a partir d’aquesta iniciativa quan es va començar a sortir de la crisi. No sap si 
l’equip de govern del Consell de Mallorca ha après aquesta lliçó o si ho fa des d’un altre punt de vista, 
però fa saber als seus membres que benvinguda sigui, aquesta inversió.  

Per acabar, informa que el seu Grup ha presentat dues esmenes d’addició a la proposta, i les explica 
perquè el Sr. Coll Martorell indiqui si les accepta.  

Concretament, a la base 9, se proposa fer una addició a l’apartat 2 F en el sentit que el text definitiu 
sigui aquest: “En el cas dels municipis que pertanyen a la Mancomunitat del Pla i del Raiguer de 
Mallorca, cinc punts.” 

Tot seguit proposa fer una nova addició, en forma d’un nou apartat, que podria ser el 2 G, per exemple, 
amb el text següent: “En el cas que el municipi  pertanyi a l’Agència de Disciplina de Mallorca, se li 
donaran tres punts.” 
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El Sr. COLL MARTORELL intervé tot seguit. 

En primer lloc, respon al Sr. Font.  

Li planteja una reflexió, amb la pregunta sobre quin tant per cent tenen protegit, per exemple, els 
municipis d’Escorca, Deià, Fornalutx, Estellencs, Banyalbufar i quin tant per cent en té, per exemple, 
Petra.  

També li demana quants de polígons industrials coneix, dins la serra de Tramuntana.  

En conseqüència, li fa notar que aquests ajuntaments es troben en inferioritat de condicions respecte a 
la recepció d’ingressos. Considera que està més que justificat el criteri, perquè sempre els ajuntaments 
de la serra de Tramuntana han estat, i ho són encara, deficients en la generació de recursos propis.  

Quant a la construcció en terrenys rústics del seu àmbit, fa notar que també ha estat reduïda. Certament, 
n’hi ha alguns casos, però per cada un que pugui haver construït algun polígon industrial, és obvi que 
en un 90% del seu territori no és possible fer-ho.  

En segon lloc, respon a les propostes d’esmenes que ha plantejat el Sr. Ferrà.  

Diu que no té cap problema per incloure els municipis de la Mancomunitat del Raiguer.  

En canvi, pel que fa a la proposta relacionada amb l’Agència de Disciplina Urbanística, considera que 
en aquests moments no és oportú incloure els ajuntaments que en fan part, i donar-los una puntuació 
especial, atès que el conseller executiu d’Urbanisme del Consell de Mallorca se va comprometre a 
estudiar la inclusió d’aquesta puntuació en les convocatòries del seu departament. 

Discrepa de la comparança que ha fet el Sr. Ferrà entre el crack de 1929 i la situació econòmica actual. 

Quant al motiu de les presses, al qual s’ha referit també el Sr. Ferrà, respon que ara se fa perquè se pot 
fer. Recorda que durant el primer any d’aquesta legislatura se va intentar treure una convocatòria, però 
es va haver de tornar enrere, perquè el Consell de Mallorca no tenia capacitat d’endeutament per fer-hi 
front. En canvi ara sí que se pot fer, i se fa. El motiu de les presses és perquè fa mig any encara no se 
sabia si seria possible, i no era oportú iniciar els tràmits si després s’havien de tornar enrere.  

Per acabar, diu que considera que ha donat totes les explicacions possibles i que no hi pot afegir res 
més.  

El Sr. FONT intervé tot seguit. 

Vol que quedi ben clar que el seu Grup no té res en contra dels municipis de la serra de Tramuntana, i 
és evident que la institució té raó quan argumenta que tenen molt de territori protegit i menys 
oportunitats de generar recursos econòmics propis respecte a altres municipis. Aquests arguments no 
els ha discutit, en cap moment.  

En canvi, el seu Grup sí que discuteix que pugui existir una diferència de 600.000 € entre uns i altres, 
ho considera una diferència excessiva.  

Posa uns exemples extrems, els municipis d’Escorca, Ariany o Costitx, per fer notar que si se parla de 
quantitat per habitant, és obvi que pertoquen molts més doblers a una persona d’Escorca que a una 
d’Ariany o de Costitx. És en aquest sentit, que el seu Grup considera exagerat el criteri que se vol 
aplicar.  

Torna a dir que una diferència de 600.000 € per municipi s’ha de considerar exagerada, segons el parer 
del seu Grup.  

Assegura que aquest és l’únic motiu pel qual el seu Grup s’abstendrà de votar.  

Assegura que es mor de ganes de votar a favor, però vol ser honest amb sí mateix, i amb la seva 
coalició de partits, no poden defensar “parts i quarts” tan exagerades.  

A continuació recorda que el Sr. COLL MARTORELL no ha explicat d’on sortiran els recursos 
econòmics. Suposa que el Sr. Ferrà també li ho recordarà, però tot i això ho fa notar en aquest moment.  

El Sr. COLL MARTORELL respon que la subvenció serà possible gràcies a un préstec bancari.  

La PRESIDENTA indica que se pot fer la votació. 
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El Sr. MAS (secretari general del Consell de Mallorca) recorda que hi ha unes esmenes del Grup 
Socialista pendents de valorar, abans de fer la votació de la proposta.  

La PRESIDENTA diu que li ha semblat entendre que la primera esmena s’incorpora i la segona no. 
Demana si s’ha de votar. 

El Sr. MAS respon afirmativament. 

En primer lloc, se vota la primera esmena del Grup Socialista. 

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

A continuació se vota la segona esmena del Grup Socialista. 

Sotmesa l’esmena a votació se rebutja per denou vots en contra (PP), deu vots a favor (PSOE) i quatre 
abstencions (MÉS per Mallorca).  

La PRESIDENTA recorda que aquesta segona esmena no s’incorpora a la proposta d’acord.  

A continuació se vota la proposta d’acord, amb l’esmena del Grup Socialista incorporada.  

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per vint-i-nou vots a favor (PP i PSOE), cap 
vot en contra i quatre abstencions (MÉS per Mallorca) amb la primera esmena del 
Grup Socialista incorporada, que diu així: Base 9, apartat 2 F: “En el cas dels 
municipis que pertanyen a les Mancomunitats del Pla i del Raiguer de Mallorca, cinc 
punts.” 

 

La PRESIDENTA agraeix a tota la Corporació la seva assistència al Ple i s’alegra per 
la coincidència de vot del PP i del PSOE, tant en el primer com en el segon punt. 
Espera que pugui continuar aquesta entesa en les properes sessions del Ple.  

Desitja unes bones festes a tothom, i que l’any 2014 comenci molt millor que 2013. 

 

La presidenta aixeca la sessió, de la qual, com a secretari general, estenc aquesta acta  
amb plecs de paper números de A Nº 7293  a  A  Nº 7320. 

El secretari general     La presidenta 

 


