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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DEL CONSELL DE 
MALLORCA 

Identificació de la sessió 

Núm.: 5/2014 
Caràcter: ordinària 
Data: 13 de març de 2014 
Hora: de 10.06 h a 15.02 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) 
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) 
Jaume Garau Salas (PSOE) 
Mercedes Garrido Rodríguez (PSOE) 
Melchora Gómez Andrés (PSOE) 
Joana Aina Campomar Orell (MÉS PER MALLORCA) 
Miquel Ensenyat Riutort (MÉS PER MALLORCA) 
Maria Magdalena Palou Cànaves (MÉS PER MALLORCA). 
 

Excusen l’assistència els consellers Srs : Joan Font Massot, Rosario Sánchez Grau, 
Coloma Terrasa Ventayol. 

 

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. 

 
La Sra. Palau surt en el punt 15 i torna en el 16. El Sr. Dalmau surt en el punt 16 i 
torna en el 17. El Sr. Coll s’absenta en el punt 17 i 24. La Sra. Garrido surt en el punt 
22 i torna en el 25. El Sr. Dalmau surt en el punt 24 i torna en el 27. 
 
 
ORDRE DEL DIA 
 

I) PART RESOLUTIVA 

PRESIDENCIA 

1. Aprovació actes anteriors (16-1-2014 ext. i  13-2-2014) 

2. Declaracions institucionals. 

 

VICEPRESIDÈNCIA DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 

3. Acord de modificació de l’expedient de declaració de bé d’interès cultural, amb la 
categoria de monument, de la Torre de Portocolom o Torre de la Punta del Far en el 
terme municipal de Felanitx. 

 

DEPARTAMENT DE PRESIDÈNCIA 

4. Proposta de modificació de l’acord de la Diputació Provincial de 4 de febrer de 
1972 relatiu a l’administració dels fons recaptats al caixonet d’almoines de la Església 
de la Sang de Palma (“cepillo” del Sant Crist de la Sang). 

 
5. Proposta d’aprovació inicial del Reglament regulador dels usos i serveis de la finca 
Raixa 
 
 
DEPARTAMENT D'URBANISME I TERRITORI 

6.  Proposta d’acord de revisió de les tarifes del contracte de concessió de l’obra 
pública per a la construcció, conservació i explotació de la carretera MA-15 Palma-
Manacor per a l’any 2014.(exp.001/04). 

7. Proposta d’acord d’aprovació de la revisió de les tarifes de peatge vigents 
sol·licitada per la “Compañía concesionaria del Túnel de Sóller, S.A.” per a l’any 
2014. 

8. Proposta d’acord per a l’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits del 
departament d’Urbanisme i Territori (Direcció Insular de Carreteres). 
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DEPARTAMENT D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA 

 
9.  Aprovació reconeixement extrajudicial de crèdits.  
 
10. Aprovació de l’acord per la cessió gratuïta a l’Ajuntament de Vilafranca de 
Bonany de la titularitat del vehicle Land Rover Discovery 2.5TD amb matrícula PM-
3474-BW. 
 
11.  Aprovació de l’expedient relatiu a l’alienació de l’immoble propietat del Consell 
de Mallorca ubicat al Carrer Miquel Santandreu, 1 de Palma, mitjançant tramitació 
ordinària i procediment obert amb un únic criteri d’adjudicació-subhasta a l’alça- 
 

DEPARTAMENT DE COOPERACIÓ LOCAL 

12. Proposta d’aprovació definitiva de la Modificació del Reglament de Bombers del 
Consell de Mallorca. 

II) PART DE CONTROL 

12. Decrets i resolucions per donar-ne compte 

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

MOCIONS IMPULSORES O DE TRÀMIT  I DE CARÀCTER IDEOLÒGIC  

 
13. Moció del Grup Socialista al Consell de Mallorca sobre el creixement de probresa 
dels menors de Mallorca. 
 
14. Moció del Grup Socialista al Consell de Mallorca amb motiu del dia 8 de març, 
Dia Internacional de les Dones. 
 
15. Moció del Grup Socialista al Consell de Mallorca de suport als ajuntaments que 
plantegin un conflicte en defensa de l’autonomia local davant el Tribunal 
Constitucional motivat per l’aprovació de la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de 
l’Administració Local. 
 
16. Moció del Grup Socialista al Consell de Mallorca contra les prospeccions 
petrolíferes. 
 
17. Moció del Grup Socialista al Consell de Mallorca per a la defensa de la Institució. 
 
18. Moció del Grup Polític MÉS PER MALLORCA de proposta de subscripció de 
conveni de col·laboració entre el Consell de Mallorca i l’Associació FIARE per a la 
creació d’una cooperativa de crèdit. 
 



 4

19. Moció del Grup Polític MÉS PER MALLORCA relativa a concursos de serveis 
socials i atenció a les persones. 
 
20. Moció del Grup Polític MÉS PER MALLORCA relativa a les casetes dels peons 
caminers de l’illa de Mallorca. 
 
21. Moció del Grup Polític MÉS PER MALLORCA relativa al Dia de la Dona 
Treballadora, 8 de març. 
 
22. Moció del Grup Polític MÉS PER MALLORCA de commemoració del 150 
aniversari del naixement de Miquel dels Sants Oliver (1864-1920), fill predilecte de 
Mallorca. 
 
23. Moció del Grup Polític MÉS PER MALLORCA de reprovació a José Ramón 
Bauzá, President del Govern de les Illes Balears. 
 
24. Moció del Grup Polític MÉS PER MALLORCA relativa a la targeta del PP de 
descompte als seus militants i el seu impacte sobre els contractes i subvencions del 
Consell de Mallorca. 
 
25. Moció del Grup Polític MÉS PER MALLORCA sobre la Comissió d’Artesania. 
 
26. Moció del Grup de consellers del Partit Popular sobre el Dia internacional de les 
dones. 
  
 
INTERPEL·LACIONS 
 
27. Interpel·lació que presenta el Grup Socialista al Consell de Mallorca sobre 
incompliment dels acords dels plenaris. 
 
28. Interpel·lació que presenta el Grup Polític MÉS PER MALLORCA sobre 
competències dels ajuntaments amb l’aprovació de la Llei de Racionalització i 
Sostenibilitat de l’Administració Local. 
 
 
PREGUNTES 
 
29. Pregunta que formula el Sr. Jaume Garau Salas a la Sra. Catalina Cirer Adrover 
(Llits buits a les residències del Consell) 
 
30. Pregunta que formula la Sra. Silvia Cano Juan a la Sra. Catalina Cirer Adrover 
(Programa “Irene”). 
 
31. Pregunta que formula el Sr. Jaume Colom Adrover a la Sra. Catalina Soler Torres 
(Aportacions a l’avantprojecte de la llei de Joc i Apostes de les Balears) 
 
32. Pregunta que formula el Sr. Joan Font Massot (beneficis RMI) 
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33. Pregunta que formula el Sr. Joan Font Massot (competències Llei de 
Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local.) 
 
 

INFORMACIÓ DELS CONSELLERS EXECUTIUS 

PRECS 

III) DESPATX EXTRAORDINARI 
 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 

I) PART RESOLUTIVA 

 

PRESIDENCIA 

PUNT 1. APROVACIÓ ACTES ANTERIORS (16-1-2014 EXT. I  13-2-2014) 

La Sra. GARRIDO indica que, en la pàgina 55 de l’acta de dia 13.02.2014, allà on diu 
“kilowatt consumit” hauria de dir “kilowatt produït” atès Tirme en produeix en lloc de 
consumir-ne. 

Sotmeses les actes a votació s’aproven per unanimitat amb la correcció esmentada. 

 

PUNT 2. DECLARACIONS INSTITUCIONALS. 

No n’hi ha. 

 

VICEPRESIDÈNCIA DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 

 
PUNT 3. ACORD DE MODIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT DE DECLARACIÓ 
DE BÉ D’INTERÈS CULTURAL, AMB LA CATEGORIA DE MONUMENT, 
DE LA TORRE DE PORTOCOLOM O TORRE DE LA PUNTA DEL FAR EN 
EL TERME MUNICIPAL DE FELANITX. 
 
Es dóna compte de la següent proposta  del president de la Comissió Insular de 
Patrimoni Històric que diu: 

El Servei de Patrimoni Històric va iniciar d’ofici, d’acord amb l’article 7.1 de la Llei 
12/1998, de 21 de desembre, del patrimoni històric de les Illes Balears (LPHIB),  
l’expedient per la modificació de la declaració de bé d’interès cultural, amb categoria 
de monument, de la Torre de Portocolom o Torre de la Punta del far (Felanitx), per tal 
d’adaptar la declaració genèrica de que gaudeix a la legislació vigent en matèria de 
Patrimoni Històric. La Comissió Insular de Patrimoni Històric de Mallorca a la sessió 
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de dia 11 de juny de 2013 va acordar, entre d’altres, incoar la  modificació de 
l’expedient de declaració de BIC, amb categoria de monument de la Torre de 
Portocolom o Torre de la Punta del far, en el terme municipal de Felanitx, amb la 
descripció i delimitació que figura a l’informe tècnic de dia 3 de juny de 2013. 

Atès que es va sol·licitar l’informe a la UIB, es va obrir el període d’informació 
pública d’un mes (BOIB núm. 146 de 24/10/2013) i es va complir el tràmit 
d’audiència als interessats.  

Atès que no s’ha presentat cap al·legació. 

Atès que a la sessió de dia 21 de gener de 2014 la Comissió Insular de Patrimoni 
Històric va acordar, entre d’altres: modificar l’expedient de declaració de Bé d’Interès 
Cultural, amb categoria de monument, de la Torre de Portocolom o Torre de la Punta 
del Far del terme municipal de Felanitx, amb la delimitació del Bé i del seu entorn de 
protecció segons la descripció literal i gràfica que figuren descrites a l’informe tècnic 
de dia 3 de juny de 2013. que s’adjunta i forma part integrant del presenta 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. Modificar l’expedient de declaració de Bé d’Interès Cultural, amb 
categoria de monument, de la Torre de Portocolom o Torre de la 
Punta del Far del terme municipal de Felanitx, amb la delimitació del 
Bé i del seu entorn de protecció segons la descripció literal i gràfica 
que figuren descrites a l’informe tècnic de dia 3 de juny de 2013. que 
s’adjunta i forma part integrant del presenta acord.  

 
II. 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.  

 
III. Notificar aquesta resolució als interessats, a l’Ajuntament de Felanitx 

i al Govern de les Illes Balears. 
 
IV. Publicar aquest acord de declaració al Butlletí Oficial de les Illes 

Balears, i en el Boletín Oficial del Estado i anotar-ho al Registre 
Insular de Béns d’Interès Cultural i comunicar-ho al Registre de Béns 
d’Interès Cultural de les Illes Balears per tal que es procedeixi a la 
seva inscripció, i a la vegada comuniqui al Registre General de Béns 
d’Interès Cultural de l’Estat les inscripcions i anotacions que es 
realitzin. 
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Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 

 

DEPARTAMENT DE PRESIDÈNCIA 

 

PUNT 4. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L’ACORD DE LA DIPUTACIÓ 
PROVINCIAL DE 4 DE FEBRER DE 1972 RELATIU A L’ADMINISTRACIÓ 
DELS FONS RECAPTATS AL CAIXONET D’ALMOINES DE LA ESGLÉSIA 
DE LA SANG DE PALMA (“CEPILLO” DEL SANT CRIST DE LA SANG). 

 

Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu del Departament de 
Presidència que diu: 

 
Atès que, per acord del Ple de la Diputació Provincial de Mallorca, de 4 de febrer de 
1972 es va convenir, a instàncies del Bisbat de Mallorca que, a partir d’aquell 
exercici, dels fons recaptats al caixonet d’almoines de la Església de la Sang 
(“cepillo” del Sant Crist de La Sang) un 50% serien administrats pel Prior de 
l’Església que l’havia de destinar a necessitats de personal i culte, i retre comptes al 
Reverendíssim Delegat Apostòlic i l’altre 50% s’administraria per la Diputació 
Provincial, que l’havia de destinar a obres de reparació del temple i d’altres funcions 
religioses solemnes que la pròpia Diputació pogués determinar organitzar. 
 
Atès que, analitzat l’acord esmentat es considera que ha arribat el moment de fer una 
revisió general dels seus termes de forma que sigui la mateixa Església mallorquina 
qui es faci càrrec d’administrar aquestes almoines.  
 
Atesa la proposta del secretari tècnic de Presidència, de 19 de febrer de 2014.  
 
Atesos els informes del cap de servei de la Secretaria Tècnica del Departament de 
Presidència de data 19 de febrer de 2014 i del cap de servei de Serveis Generals i 
Patrimoni de 20 de febrer de 2014. 
 
Atès l’informe de la Intervenció General núm. 3.2/14 de data 26 de febrer de 2014. 
 
Per tot això, proposo al Ple del Consell de Mallorca que adopti el següent 
 
A C O R D 
 

1. Modificar l’acord de la Diputació Provincial de 4 de febrer de 1972 relatiu a 
l’administració dels fons recaptats al caixonet d’almoines de la Església de la 
Sang de Palma (“cepillo” del Sant Crist de la Sang) en el sentit de que les 
almoines dipositades al caixonet de la Església de la Sang de Palma (“cepillo” 
del Sant Crist de la Sang), passin a ser administrades amb efectes de l’1 de 
gener de 2013 pel Bisbat de Mallorca i en conseqüència, que l’import que 
figura comptabilitzat en el concepte d’ingrés 00.39903 Clavaris de la Sang, 
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l’import del qual ascendeix a 19.152,99  € es lliuri al Bisbat de Mallorca. Com 
a conseqüència de l’anterior el Consell de Mallorca deixa d’estar obligat 
respecte de les despeses vinculades amb l’ingrés que es cedeix. 

2. Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació a favor del Bisbat de Mallorca 
amb NIF CIF R-0700002-I per import de 19.152,99 € amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 2014 00.23100.48901 (RC 220140000816). 

3. Proposar a la consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública l’ordenament 
dels pagament corresponent. 

 
El Sr. DALMAU (PSOE) manifesta que al seu Grup entén –i en fa un prec– en relació a la resolució 
d’aquesta proposta de modificació que el percentatge que li corresponia al Consell de Mallorca era per 
destinar-lo a tasques de manteniment de l’edifici i, per tant, si ara això es modifica i el percentatge que 
li pertoca al Consell de Mallorca queda en mans del Bisbat de Mallorca, doncs agradaria que també hi 
hagués un compromís per part del Bisbat d’assumir el manteniment de l’edifici de La Sang. 

Si aquesta proposta és acceptada, el seu Grup votarà a favor d’aquest punt i, en cas que no sigui 
acceptada, s’hi abstendrà. 

El Sr. JUAN (conseller executiu de Presidència) explica que avui duen un acord a Ple per tal de 
modificar un altre acord de la Diputació Provincial que, en sessió ordinària de 7 de gener de 1972, va 
regular els fons del caixonet d’almoines de La Sang.  

En aquell moment es va determinar que el 50% dels fons serien per a obres de reparació del temple i 
per a aquelles funcions religioses solemnes que l’Excel·lentíssima Diputació Provincial determinés. 
L’altre 50% estaria administrat pel prior de La Sang per a necessitats de personal i de culte. 

Certament aquest acord, que pot sorprendre, sortia d’una titularitat que ha estat qüestionada en alguna 
ocasió i que ve de molt enrere. En llegir els informes de la Diputació Provincial, s’observa que ja feien 
referència a conflictes jurisdiccionals dels anys 1931 i 1932. 

Ara per ara, el que sí que hi ha és un informe que determina que la titularitat de l’edifici de La Sang li 
correspon al Consell de Mallorca. Així ho determinen els serveis de Patrimoni i el Consell de Mallorca 
és, per tant, l’únic titular dominical de l’immoble. 

D’aquí surt, segons consta a les dades registral, que no es puguin plantejar problemes de titularitat, com 
sí ha plantejat en alguna ocasió el Bisbat, qüestió aquesta que ve regulada per la Llei hipotecària. 

La realitat avui és que el 50% dels fons, en principi, van destinats a reparacions, manteniment i 
finalitats de culte (cosa que queda un poc anacrònica) i molta gent que hi deixa les seves almoines 
desconeix que un 50% d’aquests doblers van al Consell de Mallorca per a finalitats de restauració i de 
culte. 

En tot cas, aquest acord inicial s’havia desvirtuat. Durant els darrers anys (no només en aquesta 
legislatura sinó també en anteriors legislatures) s’havia desvirtuat aquest acord i allò que s’ingressa per 
aquest concepte anava a fons comú i després es destinava o no a les finalitats que marcava l’acord de 
1972 de la Diputació Provincial. 

Per això ara, amb l’informe favorable de la Intervenció General, proposen donar-li a aquests ingressos 
aquella finalitat que s’espera d’una almoina que es fa a La Sang. 

Pel que fa al tema de la restauració i d’obres de manteniment que es puguin fer en aquest edifici –del 
qual el Consell de Mallorca en té la titularitat dominical– explica que els recursos sortiran de partides 
que siguin partides finalistes del mateix Consell de Mallorca. A mode d’exemple diu que enguany s’hi 
destinen, des de Patrimoni, 80.000 euros per restaurar el betlem que està dins l’església de La Sang, el 
qual està en mal estat. 

A partir d’ara, totes les partides necessàries per a aquesta finalitat, atès que s’havia desvirtuat l’acord 
inicial i els doblers es destinaven a altres coses, sortiran de Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i 
Esports com aquests 80.000 euros que ha comentat i que seran per restaurar i per dur a terme les 
actuacions que siguin necessàries. En definitiva, aquest és el motiu i la finalitat de modificar l’acord de 
l’any 1972. 
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Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per devuit vots a favor (PP), cap vot en contra 
i dotze abstencions (PSOE i MÉS per Mallorca). 

 
PUNT 5. PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT 
REGULADOR DELS USOS I SERVEIS DE LA FINCA RAIXA 
 

Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu del Departament de 
Presidència que diu: 

 
Antecedents 
 
Atès que el Consell de Mallorca, juntament amb la Fundación Biodiversidad, és 
propietària de la Finca Raixa. 
 
Atès que la finca Raixa, que inclou la casa principal, annexes i jardins, va ser 
declarada Bé d’Interès Cultural, amb la categoria de monument, per Decret 135/1993, 
de 16 de novembre, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esports de la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears. 
 
Atès el Conveni signat en data 12 de juliol de 2010, entre la Fundación Biodiversidad 
i el Consell de Mallorca pel qual s’acorda que correspon al Consell de Mallorca 
l’exclusiva responsabilitat de la gestió de la finca Raixa i la determinació dels seus 
usos. 
 
Atès que l’esmentat conveni recull com a destí prioritari de la finca el que pugui restar 
oberta als visitants amb finalitats culturals, turístiques i de servei públic. 
 
Atès que, mitjançant acord del Consell Executiu, de 23 de març de 2011, es va 
aprovar el Pla d’Usos i Gestió de la Finca Raixa on es recullen els objectius pels quals 
va ser adquirida la finca i es defineixen els espais, els usos i les propostes d’actuació 
que es volen dur a terme. 
 
Atès que dintre del Pla d’Usos i Gestió de la finca ocupa un lloc principal la proposta 
de que Raixa pugui continuar essent un focus de cultura, tradició, activitat i mirador 
del paisatge que l’envolta i convertir-la en un espai per a la visita i el coneixement de 
la seva realitat i d’allò que ha representat i representa actualment. En aquest sentit es 
preveu l’existència d’un espai expositiu i d’activitats culturals obert al públic. 
 
Atès que tant el Consell de Mallorca com la Fundación Biodiversidad tenen la 
voluntat de continuar l’explotació i manteniment de la finca, donant-la a conèixer al 
públic en general i fent possible, a més, que amb les limitacions i condicions exigibles 
per la seva consideració de Be d’Interès Cultural, tots puguin accedir i gaudir dels 
espais i possibilitats que ofereix. 
 
Atès que, amb l’objectiu de garantir un ús adequat i la bona conservació de la finca, 
tant per part de qui la gestioni, com per part de les persones que la visitin o hi vulguin 
celebrar qualsevol tipus d’activitat, es considera necessari fixar els usos i activitats 
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que es poden desenvolupar dins Raixa i establir els requisits i condicions que s’hauran 
de respectar per part de tots els usuaris. 
 
Atès que, d’acord amb el vigent Decret d’organització del Consell de Mallorca la 
finca Raixa resta adscrita al Departament de Presidència del Consell de Mallorca. 
 
Atesa la resolució del conseller executiu de Presidència, de data 25 de gener de 2013, 
d’inici de l’expedient corresponent a l’elaboració del Reglament regulador dels usos i 
serveis de la finca Raixa.  
 
Atès l’informe favorable de la Comissió Insular de Patrimoni Històric de Mallorca de 
16 d’abril de 2013. 
 
Atès el previst a l’art. 132 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel 
qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, quant a la fixació 
del règim jurídic dels serveis públics. 
 
Atès el previst als articles 47 i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les 
Bases del Règim Local i a l’art. 102 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal 
i de règim local de les Illes Balears respecte a l’aprovació de les ordenances locals 
 
Atès l’informe del cap de servei de la Secretaria Tècnica del Departament de 
Presidència de 19 de juny de 2013. 
 
Atès l’informe d’Intervenció General núm. 158.4/13 de 27 de febrer de 2014. 
 
Per tot això, proposo al Ple del Consell de Mallorca que adopti el següent 
 
A C O R D 
1. Aprovar inicialment el Reglament regulador dels usos i serveis de la finca Raixa, 
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.  
 
Un cop es resolguin les reclamacions, les objeccions i les observacions que s’han 
pogut formular, la proposta definitiva s’ha de trametre a l'Institut Balear de la Dona, 
atès que, d’acord amb l’article 7, lletra g), de la Llei 12/2006, de 20 de setembre, per a 
la dona, «en totes les normatives dictades per les distintes administracions, s’ha 
d’adjuntar un informe sobre el seu impacte de gènere, elaborat per l’Institut Balear de 
la Dona». 
 
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 del 
Reglament en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.” 
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Annex 
REGLAMENT REGULADOR DELS USOS I SERVEIS DE LA FINCA RAIXA 

Preàmbul 

La finca Raixa, ubicada al municipi de Bunyola, dins la serra de Tramuntana, que 
inclou la casa principal, annexos i jardins, va ser declarada bé d’interès cultural, en la 
categoria de monument, per Decret 135/1993, de 16 de novembre, de la Conselleria 
de Cultura, Educació i Esports de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.  

Dia 17 de gener de 2002 es va formalitzar la compravenda de la finca Raixa. La ja 
extingida Fundación Parques Nacionales (actualment Fundación Biodiversidad) en va 
adquirir dues terceres parts i el Consell de Mallorca, la tercera part restant. 

La finca Raixa està catalogada en l’inventari de béns de la corporació com a bé de 
domini públic. 

En virtut del conveni amb la Fundación Biodiversidad, de 12 de juliol de 2010, 
correspon exclusivament al Consell de Mallorca gestionar la finca Raixa i determinar-
ne els usos. En el conveni es recull com a objecte prioritari que la finca s’obri als 
visitants amb finalitats culturals, turístiques i de servei públic. 

En l’acord del Consell Executiu, de 23 de març de 2011, es va aprovar el Pla d’Usos i 
Gestió de la finca Raixa, on es recullen els objectius pels quals es va adquirir la finca i 
es defineixen els espais, els usos i les propostes d’actuació que s’hi volen dur a terme. 

En el Pla d’Usos i Gestió ocupa un lloc principal la proposta que Raixa continuï 
essent un focus de cultura, tradició i activitat, un mirador del paisatge que l’envolta i  
convertir-la en un espai per a visitar i per a conèixer-ne la realitat i el que ha 
representat i representa actualment. En aquest sentit, es preveu l’existència d’un espai 
expositiu i d’activitats culturals obert al públic, d’una àrea de descans i lleure, i d’una 
àrea de formació. Per a la viabilitat econòmica d’aquest projecte es planteja la 
consecució d’una àmplia versatilitat en el disseny de la tipologia de les activitats i en 
les fonts de recursos. 

El Consell de Mallorca vol donar a conèixer la finca al públic en general i fer possible 
que tothom pugui gaudir dels espais i de les possibilitats que ofereix, tenint en compte 
les limitacions i les condicions que exigeixen la consideració de bé d’interès cultural. 

Amb l’objectiu de garantir l’ús adequat i la bona conservació de la finca, tant de qui la 
gestiona com de les persones que la visiten o hi volen celebrar qualsevol tipus 
d’activitat o d’esdeveniment, cal fixar els usos i les activitats que s’hi poden dur a 
terme, i establir els requisits i les condicions que tots els usuaris han de respectar. 

L’art. 30 del Decret, de 17 de juny de 1955, pel qual s’aprova el Reglament de serveis 
de les corporacions locals, indica que les corporacions locals tenen plena potestat per 
a constituir i organitzar els serveis de la seva competència. 

L’art. 74 i següents del Reial decret 1372/1986, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament de béns de les entitats locals, regulen la utilització dels béns de domini 
públic. 
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D’acord amb l’art. 26 de la Llei 12/1998, de 21 de desembre, del patrimoni històric de 
les Illes Balears, els propietaris, els titulars de drets o els simples posseïdors de béns 
d’interès cultural o catalogats tenen el deure de conservar-los, mantenir-los i 
custodiar-los, de tal manera que se’n garanteixi la salvaguarda dels valors. L’ús 
d’aquests béns ha de garantir-ne la conservació. 

Article 1. Àmbit objectiu 

L’objecte d’aquest Reglament és regular l’ús dels edificis, les instal·lacions i els 
espais exteriors que es troben dins la finca Raixa, que inclou l’anomenat Centre 
d’Interpretació de Raixa-Serra de Tramuntana, bé de domini públic destinat al servei 
públic; establir els drets i les obligacions de les persones usuàries, així com les 
característiques i les condicions perquè puguin utilitzar-ne les instal·lacions i 
participar-hi en les activitats. 

S’inclouen dins l’àmbit d’aplicació d’aquest Reglament els espais següents: 

a) Sales comunes de l’edifici principal o casa dels senyors  

b) Pati central o clastra 

c) Jardins de l’entrada 

d) Jardí baix o de la llotja i hort dels tarongers 

e) Jardí romàntic, jardí alt i escala d’Apol·lo  

f) Safareig i jardins annexos 

g) Horts i àrea forestal 

Article 2. Definició i finalitat 

La finca Raixa és una possessió de titularitat pública destinada a: 

a) Donar-se a conèixer com a patrimoni cultural de l’illa, com a paradigma d’una 
forma d’ocupar el territori de muntanya i d’explotar-ne els recursos naturals i 
transmetre’n els valors mediambientals, històrics, arquitectònics i 
antropològics representatius. 

b) Convertir-se en un centre d’activitat cultural vinculat a: 

- La tradició artística  

- El propi passat 

- La promoció de l’educació ambiental i del desenvolupament rural 
sostenible 

- L’agricultura ecològica 
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- El paisatgisme i la jardineria 

c) Ser la porta d’entrada a la serra de Tramuntana, un espai per a difondre el 
patrimoni natural i cultural de l’illa. 

El servei de visites es considera un servei públic, perquè fomenta i garanteix l’accés a 
la finca Raixa de tota la ciutadania, d’acord amb els principis d’igualtat, de publicitat i 
de lliure accés a la cultura, al gaudi d’un medi ambient adequat i a la conservació i a 
l’enriquiment del patrimoni històric i cultural. D’aquesta manera es garanteix 
l’efectivitat dels art. 44, 45 i 46 de la Constitució, en relació amb les atribucions que 
són pròpies del Consell de Mallorca, per la qual cosa són serveis que les persones o 
les entitats que exploten la finca han de prestar obligatòriament.  
Els usos que es puguin donar a la finca en cap cas han de desvirtuar o perjudicar els 
valors culturals i històrics que varen motivar la seva declaració com a bé d’interès 
cultural. 

Article 3. Àmbit d’aplicació subjectiu 

L’àmbit d’aplicació d’aquest Reglament són els usuaris dels serveis públics que 
s’ofereixen dins la finca de Raixa, així com els gestors del servei. 

A l’efecte d’aquest Reglament, es consideren gestors del servei públic les persones 
jurídiques, les societats mercantils, els organismes públics o altres entitats públiques o 
privades que, per acord del Consell de Mallorca, gestionen la finca. 

Es consideren usuaris dels serveis: 

a) Les persones interessades a conèixer la finca de Raixa, o a participar en 
qualsevol de les activitats que s’hi duen a terme. 

b) Les institucions, els organismes i les entitats, públiques o privades, que fan 
activitats culturals, formatives, educatives o d’investigació relacionades amb 
les finalitats esmentades en l’art. 2. 

Els menors de 16 anys no poden accedir tots sols a la finca; han d’anar acompanyats a 
cada moment d’una persona adulta, que ha de ser responsable de la seva seguretat 
durant el transcurs de la visita. 

Article 4. Usos i activitats permesos 

4.1. Visites. Qualsevol persona que vulgui conèixer la finca pot visitar-ne les 
instal·lacions. Aquest accés es pot fer de conformitat amb el règim de visites regulat 
en l’art. 5. 

4.2. Altres activitats. Es poden utilitzar les instal·lacions i els espais de Raixa, d’acord 
amb el que s’estableix en l’art. 6, per a fer les activitats que s’especifiquen a 
continuació: 

a) Presentacions, concerts, obres de teatre o d’altres de similars 

b) Conferències, convencions, reunions de treball i jornades docents 
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c) Actes de relacions públiques, de promoció, de publicitat, rodatges de 
pel·lícules, sessions fotogràfiques, rodes de premsa i d’altres de similars 

d) Sopars, dinars, còctels o altres celebracions o esdeveniments que inclouen 
servei d’àpats 

4.3. Amb caràcter general, durant les visites i la resta d’activitats que es fan a la finca, 
s’han de respectar les normes d’ús que es recullen en aquest Reglament, s’han de 
respectar les condicions d’organització i de funcionament de la finca, i s’han de 
complir les instruccions en matèria de conservació i de seguretat de l’edifici que el 
personal encarregat assenyala. 

4.4. En tot cas, les activitats i intervencions que es duguin a terme hauran de tenir 
caràcter temporal i reversible i amb elements mòbils i que, en cap cas, puguin 
comportar afectacions negatives per a la preservació física, ambiental o visual de cap 
dels immobles o espais que conformen el conjunt de Raixa. 

Article 5. Tipus i règim de visites 

Tipus 
5.1. Visites individuals. Són les visites que es fan a títol individual (tot i que l’accés es 
faci en companyia d’altres persones) i que no tenen la consideració ni de visita en 
grup, ni guiada, ni teatralitzada.  
5.2. Visites en grup. Són les visites que integra un grup mínim de 15 persones. 
S’entén que els grups poden tenir naturalesa turística, cultural o educativa. Aquestes 
visites poden ser: 

5.2.1 Visites lliures 

5.2.2. Visites guiades. Són les visites que integra un grup d’un mínim de 10 
persones i d’un màxim de 15, i que condueix i informa una de les persones que forma 
part de l’equip de guies del personal de la finca. 

5.2.3. Visites teatralitzades. Són les visites que presenten persones que van 
vestides amb indumentària d’època i que representen escenes de personatges que han 
pogut residir a la finca de Raixa. Integra aquestes visites un grup d’un mínim de 10 
persones i d’un màxim de 15. 

5.3. Visites especials. Són les visites que es fan de nit o bé que no es poden incloure 
en cap de les categories anteriors. 

Règim de les visites 

5.6. Normes generals per a les visites. En general, la visita a Raixa té caràcter 
individual i requereix el pagament del preu de l’entrada, si és preceptiu, que s’ha de 
fer en el mateix moment d’accedir al recinte en els punts destinats a aquest efecte o en 
els punts de venda anticipada, si se n’han habilitat. 

Les visites grupals, guiades, teatralitzades i especials, amb caràcter general, s’han de 
reservar prèviament i obligatòriament amb 7 dies d’antelació, mitjançant els 
formularis que facilita el Consell de Mallorca o, si escau, la persona o l’entitat que 
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gestiona la finca. Hi han de constar el nombre de persones que han de visitar la finca, 
el dia, l’hora i la persona o les persones responsables. Les sol·licituds s’atenen per 
rigorós ordre de recepció. La reserva queda pendent de confirmació fins que no 
s’abona el preu corresponent als serveis esmentats. Abans de fer la visita s’ha de rebre 
la confirmació de la possibilitat de fer-la i del compliment dels requisits necessaris; si 
no es rep amb una antelació de 24 hores, s’entén denegada. Si una vegada feta la 
comprovació no es compleixen els requisits establerts per a gaudir de les 
bonificacions, s’ha d’abonar la diferència fins a completar la tarifa general per cada 
membre del grup. 

L’horari acordat per a aquestes visites pot variar puntualment en moments específics 
de màxima afluència de visitants a la finca. 

5.7. La capacitat i la distribució horària general dels grups per a accedir a la visita de 
Raixa s’ha de fer d’acord amb les autoritzacions atorgades i, en absència d’aquestes, 
per ordre d’arribada dels interessats i en funció de l’afluència dels visitants. 

Article 6. Tipus i règim d’altres activitats 

6.1. Es pot utilitzar la finca per a fer altres tipus d’activitats, sempre que siguin 
compatibles amb les circumstàncies expressades en l’art. 4.3 i que respectin les 
finalitats de l’art. 2.a: 

a) Desenvolupament de tallers escolars i familiars 

b) Rodatge de pel·lícules i de publicitat 

c) Lloguer d’espais destinats a oficines, sales de reunions i aules de formació 

d) Lloguer dels jardins  

6.2. Tallers. La capacitat i la distribució horària general dels tallers es fa d’acord amb 
les autoritzacions atorgades i, en absència d’aquestes, per ordre d’arribada dels 
interessats i en funció de l’afluència de visitants.  

Es poden distingir els tipus de tallers següents: 

a) Tallers escolars. La classificació de tallers escolars correspon a les visites de 
naturalesa educativa que sol·liciten qualsevol escola o associació pública o 
privada, integrats per un mínim de 20 persones i en les quals es fa a l’alumnat 
matèries relacionades amb la promoció i l’educació ambiental, el 
desenvolupament rural sostenible, l’agricultura ecològica, el paisatgisme, la 
jardineria i el passat de la finca de Raixa i la seva tradició cultural i artística. 

b) Tallers familiars. La classificació de tallers familiars correspon a les visites 
que sol·liciten particulars, integrades per un grup d’entre 5 i 10 persones, entre 
les quals hi ha infants menors de 16 anys acompanyats d’adults. 

6.3. Normes generals. Per a dur a terme aquestes activitats, s’ha de fer una reserva 
prèvia i obligatòria amb 10 dies d’antelació, mitjançant els formularis que facilita el 
Consell de Mallorca o l’entitat que gestiona la finca, on han de constar el tipus 
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d’activitat que es vol fer, la data en la qual se sol·licita, el nombre de participants i/o 
de visitants prevists i la persona o les persones responsables. Aquestes sol·licituds 
s’atenen per rigorós ordre de recepció i confirmació; l’organitzador ha d’obtenir la 
confirmació de la possibilitat de dur a terme l’activitat que s’ha proposat. Si no l’obté 
amb una antelació de 3 dies, s’entén denegada.  
Article 7. Horari d’obertura 

La finca Raixa s’obre al públic tots els dies de la setmana, excepte el 25 de desembre i 
l’1 de gener i d’altres que es poden establir per al descans del personal adscrit a la 
gestió de la finca. 

L’horari d’obertura de les instal·lacions el fixa i el pot modificar mitjançant resolució 
el conseller executiu de Presidència, al qual es troba adscrita la finca de Raixa. 

S’ha de difondre adequadament l’horari i ha de ser accessible per a totes les persones 
usuàries de les instal·lacions. 

Per causes justificades es poden aprovar horaris especials d’obertura de les 
instal·lacions. 

Les visites nocturnes amb espectacle visual o sense es poden fer entre l’1 d’abril i el 
30 de setembre. 

L’accés es permet fins a mitja hora abans del tancament de la finca. 

Aquest horari es pot modificar per resolució del conseller executiu de Presidència, al 
qual es troba adscrita la finca.  

Article 8. Suspensió de les activitats 

8.1. Si no es respecta la normativa d’ús de la finca es pot suspendre la visita, 
l’activitat o l’esdeveniment, i es poden demanar responsabilitats a les persones 
implicades i/o responsables, si n’hi ha, sense que s’hagi de retornar l’import abonat. 
Si és necessari, s’han de desallotjar de les instal·lacions els implicats. 
8.2. Si es tanquen les instal·lacions o se suspenen les activitats per inclemències 
meteorològiques o per qualsevol altre motiu de causa major, si no és possible 
notificar-ho amb antelació suficient, s’ha de tornar l’import abonat. 

8.3. Si l’organitzador de la visita o de l’esdeveniment decideix suspendre l’activitat 
autoritzada, ho ha de comunicar per escrit, amb una antelació mínima de 5 dies, i ho 
ha de justificar. 

8.4. Quan el servei o l’activitat només es pot desenvolupar parcialment, l’import de 
devolució és parcial i proporcional al temps, a la intensitat o al factor determinant del 
percentatge fet de la prestació, a criteri de l’Administració. 

Article 9. Drets de les persones usuàries 

Són drets dels usuaris de les instal·lacions de la finca de Raixa: 

a) Rebre informació sobre la finca, les instal·lacions, els horaris, els preus i les 
condicions d’utilització dintre dels horaris i per personal assignat. 
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b) Accedir i utilitzar les instal·lacions i els espais de la finca d’acord amb els 
horaris i les normes d’ús i prèvia reserva i pagament de les tarifes vigents. 

c) Disposar de les sales, les instal·lacions i els espais en les condicions pactades 
en la reserva i amb l’autorització corresponent, en condicions òptimes de 
seguretat i d’higiene. 

d) Ser atès de forma correcta i respectuosa pel personal adscrit a la gestió de la 
finca. 

A la finca hi ha un llibre de reclamacions a disposició dels usuaris i se n’ha de donar  
compte del contingut a l’autoritat competent, amb un informe previ del que s’ha 
esdevengut. 

Article 10. Deures de les persones usuàries 

Són deures dels usuaris de les instal·lacions de la finca de Raixa: 

a) Accedir a la finca i a les diferents estances i espais per les zones indicades. 

b) Atendre les instruccions del personal de la finca. 

c) Usar els espais, el mobiliari i les instal·lacions d’acord amb l’ús i la destinació 
i mantenir-los en les mateixes condicions en què es trobaven abans d’utilitzar-
los. 

d) Tractar respectuosament i correctament la resta d’usuaris i el personal de la 
finca. 

e) Atendre el deure de conservació especial que s’atribueix a la finca, les 
edificacions, les instal·lacions, el mobiliari i els espais exteriors per raó del 
caràcter de bé declarat d’interès cultural. 

f) No entrar a la finca cap tipus d’animals, excepte els cans pigall que 
acompanyen persones amb discapacitat visual. 

Queden prohibides expressament totes les activitats que atempten contra els valors 
fonamentals d’igualtat, llibertat, tolerància, convivència i democràcia, les que són 
il·legals i, en general, les incompatibles amb les finalitats de l’art. 2.a. 

Article 11. Preus per a les persones usuàries 

El preu que s’ha d’abonar per les visites que les persones usuàries han de satisfer, 
considerat de servei públic, s’ha d’adaptar a les condicions que s’estableixen en 
l’ordenança de preus o en qualsevol altra normativa reguladora aplicable. 
El preu que s’ha d’abonar per la resta de serveis i d’activitats que es poden oferir s’ha 
de determinar d’acord amb la normativa que en cada cas és aplicable a l’ens gestor. 

Article 12. Règim sancionador 

L’incompliment de les normes establertes en aquest Reglament constitueix una 
infracció administrativa que pot donar lloc a la imposició d’una sanció. 
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L’exercici de la potestat sancionadora s’ha de fer d’acord amb el que s’estableix en 
l’art. 139 i els següents de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local; en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i el procediment administratiu comú; i sense perjudici de la 
resta de normativa vigent d’aplicació, en particular la Llei de Patrimoni Històric.  

Article 13. Tipificació de les infraccions i les sancions 

Les infraccions es qualifiquen de lleus, greus o molt greus.  

1. Infraccions lleus 

Són infraccions lleus les accions o les omissions que no interrompen ni interfereixen 
en el funcionament de la instal·lació o del servei, no fan mal als béns ni a la resta de 
les persones usuàries de la instal·lació i, en general, són de solució ràpida. 

Són infraccions lleus: 

a) El comportament irrespectuós cap al personal de la instal·lació, sempre que no 
tengui la consideració d’infracció greu o molt greu.  

b) El comportament incívic, irrespectuós cap a la resta d’usuaris o antihigiènic, 
sempre que no tengui la consideració d’infracció greu o molt greu. 

c) L’incompliment de les instruccions donades per a l’ús de les instal·lacions. 

d) Les accions o les omissions que impliquen la contravenció del que es disposa en 
aquest Reglament, sempre que no tinguin la consideració d’infraccions greus o molt 
greus. 

2. Infraccions greus 

Són infraccions greus, a més de les que es relacionen, les que impedeixen el 
funcionament de la instal·lació o del servei afectat, sempre que es pugui reparar o 
posar en funcionament la mateixa jornada i que no afecti terceres persones. 

Són infraccions greus:  

a) La comissió de tres infraccions lleus en el termini d’un any.  

b) L’ús de les instal·lacions sense autorització o sense haver abonat els preus 
corresponents. 

c) L’aportació de dades falses o l’ocultació de dades per a obtenir un benefici. 

d) La producció per dol o negligència greu de danys als béns i a les instal·lacions 
per import inferior a tres-cents euros (300,00 €). 

e) La manca de respecte cap al personal encarregat de la instal·lació quan implica 
menyspreu, una desconsideració greu cap a la seva persona, una actitud 
despectiva o contingui expressions injurioses cap al personal. 
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f) La desobediència a les indicacions del personal encarregat de la instal·lació 
quan porta implícita una desconsideració o una falta de respecte notòria. 

g) L’incompliment de les instruccions donades per a l’ús de les instal·lacions que 
implica danys o deteriorament dels béns i de les instal·lacions. 

h) El comportament indecorós, menyspreador o injuriador cap a la resta de 
persones usuàries de la instal·lació. 

i) Qualsevol acte en què la instal·lació pateix deteriorament en la infraestructura 
o en la imatge (trencaments, pintades, etc.). 

3. Infraccions molt greus 

Són infraccions molt greus, a més de les que es detallen, les agressions o els intents 
d’agressions i les que impedeixen el funcionament de la instal·lació o del servei 
afectat, que no es pugui reparar i posar en funcionament la mateixa jornada o que 
afecta terceres persones. 

Són infraccions molt greus: 

a) La comissió de tres infraccions greus en el termini d’un any. 

b) La producció per dol o negligència greu de danys als béns i a les instal·lacions 
per import superior a tres-cents euros (300,00 €). 

c) El comportament notòriament irrespectuós cap al personal encarregat de la 
instal·lació, amb injúries greus. 

d) El comportament violent cap al personal en carregat de la instal·lació. 

e) El comportament notòriament irrespectuós o amb violència cap a la resta de 
persones usuàries de la instal·lació. 

Article 14. Sancions 

1. Les infraccions lleus se sancionen amb una multa de 10 fins a 750 euros. 

2. Les infraccions greus se sancionen amb una multa de 751 fins a 1.500 euros. 

3. Les infraccions molt greus se sancionen amb una multa de 1.501 fins a 3.000 euros. 

Article 15. Persones responsables  

Són responsables directes de les infraccions d’aquest Reglament les persones físiques 
autores materials de les infraccions, sigui per acció o per omissió, tret dels supòsits en 
què siguin menors d’edat o que hi concorri alguna causa legal d’inimputabilitat. En 
aquest cas, els pares, els tutors o les persones que en tenen la custòdia o guarda legal 
han de respondre dels danys. La declaració de responsabilitat per infracció i la 
imposició de la sanció corresponent no eviten, en cap cas, l’obligació d’indemnitzar 
els danys i els perjudicis causats. Les persones jurídiques organitzadores de les visites 
en què s’han duit a terme les infraccions que es descriuen en l’art. 13 són responsables 
civils directes dels mals ocasionats. 
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Article 16. Òrgans competents 

El conseller executiu del Departament de Presidència és l’òrgan competent per a 
iniciar els procediments sancionadors i per a imposar les sancions corresponents. 

La instrucció de l’expedient correspon a la persona que està al càrrec del servei 
administratiu de la Secretaria Tècnica del Departament de Presidència. 

Article 17. Indemnització de danys i perjudicis 

Si les conductes que s’han sancionat han provocat danys i perjudicis al Consell de 
Mallorca, la resolució del procediment pot exigir a l’infractor reposar els béns al seu 
estat originari, així com la indemnització pels danys i els perjudicis causats, sense 
perjudici de normativa sectorial aplicable, en particular la Llei de Patrimoni Històric. 

Disposició addicional primera. Mitjà de relació amb les persones usuàries del 
servei 

El Consell de Mallorca o, en el seu cas, els ens gestors del servei han d’establir els 
mecanismes adients per a permetre als usuaris interessats poder relacionar-se per 
mitjans electrònics, particularment pel que fa a les comunicacions, les notificacions i 
els avisos. 

Disposició addicional segona 

En les possibles contradiccions entre aquesta norma i el Pla d’Usos i Gestió de la 
finca Raixa, aprovat per acord del Consell Executiu de Consell de Mallorca, de 23 de 
març de 2011, seran de prevalent aplicacions les disposicions del present Reglament.  

Disposició derogatòria 

Es deroguen totes les normes de rang igual o inferior que s’oposen al que s’estableix 
en aquest Reglament i, en especial, la regulació relativa als dies d’obertura i horaris de 
visita de la finca i al règim de reserves establertes als articles 3 i 6 de l’Ordenança per 
regular i fixar els preus públics corresponents a les visites i la utilització d’espais de la 
finca Raixa aprovada pel Ple del Consell de Mallorca de 26 de juliol de 2012. 

Disposició final 

Aquest Reglament entra en vigor al cap d’un mes d’haver-se publicat en el Butlletí 
Oficial de les Illes Balears. 

 

El Sr. COLOM (PSOE) manifesta que el seu Grup s’abstendrà inicialment i romandran a l’espera de les 
al·legacions que s’hi puguin formular durant la fase d’exposició pública. 

Així mateix, aprofita per fer-li un prec al conseller executiu de Presidència en el sentit que si és 
possible, d’ara endavant, els documents d’aquest tipus els arribin amb més antelació ja que, tot i 
reconèixer que han estats presentats dins el termini legalment establert, voldrien haver-los tingut abans. 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per devuit vots a favor (PP), cap vot en contra 
i dotze abstencions (PSOE i MÉS per Mallorca). 
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DEPARTAMENT D’URBANISME I TERRITORI 

PUNT 6. PROPOSTA D’ACORD DE REVISIÓ DE LES TARIFES DEL 
CONTRACTE DE CONCESSIÓ DE L’OBRA PÚBLICA PER A LA 
CONSTRUCCIÓ, CONSERVACIÓ I EXPLOTACIÓ DE LA CARRETERA 
MA-15 PALMA-MANACOR PER A L’ANY 2014.(EXP.001/04). 

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

 
La clàusula 60.3 b) 1r. paràgraf dels plecs de clàusules administratives particulars, 
pels quals es regeix el contracte de concessió d’obra pública per a la construcció, 
conservació i explotació de la carretera Ma-15 Palma-Manacor, estableix que les 
tarifes definides pel concessionari s’actualitzaran en la mateixa proporció que l’Index 
General al Consum (IPC) interanual de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, 
portant-se a terme aquestes actualitzacions a partir de dia 1 de gener de l’any següent 
a la primera anualitat completa des de la posada en servei de la carretera i a partir de 
llavors, l’1 de gener de cada any successiu. 
 
El Ple del Consell Insular de Mallorca en sessió de data 14 de març de 2013, aprovà 
l’actualització de les tarifes del contracte de concessió d’obra pública per a la 
construcció, conservació i explotació de la carretera Ma-15 Palma-Manacor, signat el 
dia 24 de juny de 2004, a aplicar a partir de dia 1 de gener de 2013, d’acord amb el 
següent import: 
 
Tipus de vehicle  Tarifa 2013  

sense IVA 
Tarifa 2013 
 IVA 21% inclòs 

Vehicle lleuger 0,026305883€ 0,031830118€ 
Vehicle pesat 0,042090167€ 0,050929102€ 
 
El cap de Secció de la Unitat de Gestió Econòmica en el seu informe, de dia 12 de 
febrer de 2014, assenyala que la variació de Preus al Consum Interanual de la CAIB 
d’acord amb el sistema IPC base 2011, des d’octubre  2012 fins a octubre 2013, és del 
–0,1% segons el certificat de l’Institut Nacional d’Estadística, motiu pel qual informe 
que les tarifes per a l’any 2014,  restaran de la següent forma i amb el següent import: 
 
Tipus de vehicle  Tarifa 2014  

sense IVA 
Tarifa 2014 
 IVA 21% inclòs 

Vehicle lleuger 0,026279577€ 0,031798288€ 
Vehicle pesat 0,042048076€ 0,050878173€ 
 
La clàusula 61.1.1 dels Plecs de clàusules administratives particulars indiquen que 
abans de dia 31 de gener de cada any, el Consell Insular de Mallorca i el concessionari 
hauran de firmar l’Acta en la qual quedin perfectament establerts els trànsits haguts 
l’any anterior, detallats per trimestres, i diferents entre vehicles lleugers i pesats. 
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La clàusula 60.4 1r. paràgraf dels  Plecs de clàusules administratives particulars pels 
quals es regeix el contracte de concessió d’obra pública per a la construcció, 
conservació i explotació de la carretera Ma-15 Palma-Manacor, assenyala que 
l’import trimestral a pagar pel Consell Insular de Mallorca al concessionari en 
concepte de retribució variable, serà el resultat de multiplicar la tarifa vigent en 
aquests moment pel nombre de vehicles-quilòmetre haguts l’any anterior, aprovat per 
l’Administració i el concessionari a l’Acta de consolidació del trànsit real 
corresponent a l’any anterior. 
 
Atès que de conformitat amb la clàusula 60.3 b) 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 de l’obra 
pública de construcció, conservació i explotació de la carretera Ma-15 Palma-
Manacor, el conseller executiu del Departament d’Urbanisme i Territori sotmet a la 
consideració de la comissió informativa general i de comptes, pel seu dictamen previ 
a la elevació al Plenari del Consell Insular de Mallorca, la següent proposta 
d’ACORD 
 
1. Actualitzar un –0,1% la tarifa per a l’any 2014 del contracte de concessió d’obra 
pública per a la construcció, conservació i explotació de la carretera Ma-15 Palma-
Manacor a aplicar a partir de dia 1 de gener de 2014, de conformitat amb el que 
estableix la clàusula 60.3 b) 1 r. paràgraf del plecs de clàusules administratives 
particulars que regeixen el contracte de concessió d’obra pública, signat el dia 24 de 
juny de 2004, que seran les següents: 
 
Tipus de vehicle  Tarifa 2014  

sense IVA 
Tarifa 2014  
IVA 21% inclòs 

Vehicle lleuger 0,026279577€ 0,031798288€ 
Vehicle pesat 0,042048076€ 0,050878173€ 
 
2. La retribució variable que el Consell Insular de Mallorca ha d’abonar a la 
companyia concessionària “Carretera Palma-Manacor concessionària del Consell 
Insular de Mallorca SA” (PAMASA) amb CIF A-57277709, l’any 2014, serà el 
resultat d’aplicar les tarifes aprovades en l’apartat anterior, al nombre de vehicles 
lleugers i vehicles pesats que determini l’Acta de consolidació del trànsit real hagut al 
llarg de l’any 2013 a la carretera Ma-15.  

 

El Sr. ROVIRA (conseller executiu d’Urbanisme i Territori) explica que aquesta proposta correspon a 
la revisió anual de la tarifa la qual es fa mitjançant un càlcul basat en l’IPC de l’any del que s’ha de 
facturar per vehicle lleuger i per vehicle pesant. 

En aquest cas tenen una disminució respecte a l’any anterior que, malgrat que sigui petita, imagina que 
tendrà una certa repercussió ja que s’ha de multiplicar pel nombre de vehicles que circulin per aquesta 
carretera. 

En conclusió, sintetitza dient que es tracta d’una operació matemàtica que realitzen cada any per revisar 
aquesta tarifa. 

La Sra. PALOU (MÉS per Mallorca) assenyala que, si no va equivocada, l’any passat en aquest Ple 
s’havia comentat que l’índex de sinistralitat d’aquesta carretera s’havia incrementat lleugerament. 
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Per altra banda, entén que el Consell de Mallorca vigila que s’apliquin totes les mesures correctives que 
calguin, les quals entren dins el contracte de construcció i manteniment de la carretera. 

Recorda que les estimacions de trànsit en aquesta carretera sempre surten molt més elevades que el 
trànsit real la qual cosa no té res a veure amb la reducció del preu però sí té a veure amb el fet que el 
Consell de Mallorca ha de reservar-hi una partida que sempre resulta amb sobrant i, per això, demana si 
s’ha fet alguna cosa per tal d’ajustar les previsions al volum real de trànsit. 

Finalment i per concloure la intervenció, anuncia que el seu Grup s’abstendrà en la votació d’aquesta 
proposta. 

El Sr. ALEMANY (PSOE) fa notar que el Grup Socialista reprodueix la seva postura i el seu missatge 
que ja varen exposar l’any passat en relació a aquesta qüestió. 

Puntualitza que varen acceptar que no se fes massa publicitat de la situació en què s’està però sí que 
saben de l’existència d’un peritatge que assenyala que una part important del que se’n va facturar no 
s’ha construït i això s’està pagant a través d’aquesta tarifa. 

Per tant, el seu Grup s’abstendrà en qualsevol modificació de la tarifa fins que no s’aclareixi aquesta 
situació descrita abans. 

El Sr. ROVIRA constata que l’equip de govern, atès que ostenta la responsabilitat de governar i mentre 
que els serveis jurídics i tècnics no facin indicacions en un altre sentit, no té més remei que haver de 
dur anualment a aprovació la revisió d’aquesta tarifa. 

Afegeix que, a més a més, enguany en surt beneficiat el Consell de Mallorca i interessa revisar-la però 
igualment la revisen quan en resulta perjudicat perquè la tarifa puja. 

Assenyala que, en tot cas, cal tenir en compte que el tema penal està on està i que des del Consell de 
Mallorca tenen absoluta confiança en els tècnics d’Assessoria Jurídica que s’encarreguen del seguiment 
d’aquest plet així com del plet de reclamació d’una quantitat que ha presentat la concessionària contra 
el Consell de Mallorca i que la intenció és subordinar un plet a l’altre de manera que no accepten cap 
reclamació contenciosa mentre no se resolgui el plet penal perquè, entre d’altres coses, la reclamació 
contenciosa al final s’haurà de basar en l’obra realment realitzada. 

Atès que hi ha dubtes sobre si l’obra pagada s’ajusta a l’obra realitzada ja que els peritatges indiquen 
que hi ha una obra menor que aquella que es va certificar, l’equip de govern considera que una cosa va 
unida a l’altra i, per tant, el plet penal i el plet contenciós van units. 

Comenta que d’ençà que va assumir la responsabilitat en matèria de carreteres ha assistit a la 
presentació dels distints peritatges però d’això ja fa gairebé 3 anys, la qual cosa posa de manifest la 
lentitud dels procediments que hi ha en marxa tant penals com contenciosos. Malgrat això, confia que 
durant aquesta legislatura i abans d’acabar-la hi hagi alguna notícia al respecte d’aquest plet. 

No obstant això, els consta que des del jutjat es continuen fent actuacions les quals són públiques atès 
que es tracta de citacions a diferents tècnics per tal de comparèixer, segons sembla, després de l’estiu i 
suposa que és per testificar i valorar els distints peritatges. 

Així doncs, el Consell de Mallorca roman a l’espera del que pugui passar en aquest plet sobretot amb 
vista a respondre el plet contenciós sobre el qual ja anuncia que no estan d’acord amb les reclamacions 
que pugui fer l’empresa concessionària i constructora sobretot si es demostra que l’obra no es va fer 
així com s’havia de fer. 

En quant a la qüestió plantejada pel Grup MÉS per Mallorca, indica que les instruccions que s’han 
donat a nivell polític són d’ajustar els pressuposts (cosa que creu que ja passa) a allò que durant els 
darrers anys han pogut constatar en quant a les facturacions d’aquesta carretera. 

Remarca que a nivell polític també els interessa no tenir bloquejats uns doblers en partides que 
finalment no se gastaran. No volen que sobrin doblers i, per això, prefereixen que es puguin repartir 
entre altres necessitats del departament o del Consell de Mallorca. 

Pel que fa al manteniment de la carretera, explica que el Consell de Mallorca fa un seguiment sobre el 
manteniment que l’empresa concessionària està obligada a dur a terme, és a dir, que sí que vigilen que 
la concessionària estigui complint el contracte. 
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Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per devuit vots a favor (PP), cap vot en contra 
i dotze abstencions (PSOE i MÉS per Mallorca). 

 

PUNT 7. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE LA REVISIÓ DE LES 
TARIFES DE PEATGE VIGENTS SOL·LICITADA PER LA “COMPAÑÍA 
CONCESIONARIA DEL TÚNEL DE SÓLLER, S.A.” PER A L’ANY 2014 

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

 
ACORD 
 
Atès que en data 17 de febrer de 2014, va tenir entrada en el registre general del 
Consell Insular de Mallorca, amb núm. 5302, l‘escrit presentat per la “Compañía 
Concesionaria del Túnel de Sóller, S.A.”, en el qual sol·licita s’acordi la revisió de les 
tarifes vigents de peatge de la “Compañía Concesionaria Túnel de Sóller, S.A.”, i 
s’aprovin les noves tarifes que resulten de l’aplicació de la fórmula de revisió 
aprovada per Reial Decret 210/1990, de 16 de febrer, sobre el procediment de revisió 
de tarifes d’autopistes de peatge. 
 
Atesa la certificació emesa el dia 14 de febrer de 2014 per l’Institut Nacional 
d’Estadística referit a l’índex de preus de consum referit al període de gener 2013 a 
gener 2014. I l’informe emès el dia 18 de febrer de 2014 pel cap de Secció de la UGE, 
favorable a l’actualització de les tarifes de peatge proposades pel concessionari per a 
l’any 2014, per ser adequada la forma de revisió a la prevista en el Real decret 
210/1990, de 16 de febrer i la clàusula 40 del decret 215/73, de 25 de gener. 
 
La clàusula 6n. del document administratiu de formalització de la concessió 
administrativa per a la construcció, conservació i explotació del Túnel de Sóller recull 
literalment el contingut de l’article 9 del Decret 86/1988, de 18 de novembre, 
d’adjudicació de la concessió administrativa per a la construcció, conservació i 
explotació, com a carretera de peatge de la carretera C-711, amb túnel que creua la 
Serra d’Alfàbia i que mitjançant Reial Decret 210/1990, de 16 de febrer, es va donar 
una nova redacció a la clàusula 45 del Plec de Clàusules Generals per a la construcció, 
conservació i explotació de autopistes en règim de concessió, aprovada per Decret 
215/73 de 25 de gener i posteriorment modificada per Reial Decret 1876/1981, de 20 
d’agost. 
 
El Conseller Executiu del Departament d’Urbanisme i Territori, de conformitat amb el 
que disposa la Disposició Addicional sisena de la Llei 16/2001, de 14 de desembre 
d’atribució de competències als Consells Insulars en matèria de carreteres i camins, 
mitjançant la qual es modifica el punt 2 de l’article 24  Llei 5/1990, de 24 de maig, de 
carreteres de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, eleva al Ple del Consell de 
Mallorca la següent proposta d‘ 
 
ACORD 
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Primer.- Aprovar la revisió de les tarifes vigents de peatge de la “Compañía 
Concesionaria del  Túnel de Sóller, S.A.“ per a l’any 2014,  resultat de l’aplicació de 
la fórmula de revisió aprovada per Reial Decret 210/1990, de 16 de febrer, sobre 
procediment de revisió de tarifes d’autopistes de peatge, les noves tarifes de peatge 
aprovades són les que a continuació es relacionen: 
 
 

tipus vehicle 
tarifes peatge 

especials 
IVA 21% 

tarifes peatge 
normals 
IVA 21% 

Categoria I 0,50 € 2,00 € 
Categoria II 1,30 € 5,05 € 
Categoria III 2,00 € 7,95 € 
Categoria IV 2,30 € 9,00 € 

 
Segon.- La revisió de tarifes entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació en el 
Butlletí Oficial de les Illes Balears.  

 

Fets 

1. Diverses empreses  han presentat factures corresponents a subministraments o 
serveis amb destí al departament  d’Urbanisme i Territori (Direcció Insular  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 2014 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   4.310.468,42 
€, contret pel Departament d’Urbanisme i Territori (Direcció Insular de  
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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. 

 

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

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

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

El túnel de Sóller ens ha posat en un palmarès negatiu per uns quants motius molt greus: 

En primer lloc, el túnel de Sóller és el peatge més car de tot l’Estat espanyol, segons un estudi elaborat 
pel Real Automòbil Club d’Espanya. És un autèntic abús, una injusta galtada, una aberració demencial!  

Això és fer ‘la massa i el cullerot’ a tots els mallorquins. Com és possible que l’actual equip de govern 
del PP en el Consell de Mallorca, presidit per l’Honorable Sra. Maria Salom, sigui tan incoherent i tan 
antisocial i no faci res per impedir aquesta extorsió? 

En segon lloc, és el túnel més perillós de tot Europa. És un únic tub pel qual circulen els vehicles en 
dos sentits i no disposa de via addicional per fugir en cas d’emergència.  

En tercer lloc, és inadmissible i demencial la pujada de tarifes sol·licitada per l’empresa concessionària, 
que perjudica especialment els transportistes i més ara que els mallorquins sofrim una crisi salvatge, 
mai vista, al nostre criteri, deguda a la nefasta política del Partit Popular.  

En quart lloc, l’Honorable Sra. presidenta del Consell de Mallorca, Maria Salom, que és molt 
intel·ligent quan vol, hauria de cercar un sistema legal a fi que tots els mallorquins, principalment els 
veïnats de Bunyola i Sóller, passin gratuïtament pel túnel més perillós d’Europa.  

A més a més, vos feim saber que Mallorca és la regió de tot l’Estat espanyol on més divises entren, 
degut al turisme. Com aquell que diu, mantenim tot Espanya. I, per contrapartida, des de Madrid (qui 
governi, PP o PSOE, tant se val) ens envien ‘rosegons i miquetes’, ens tenen com una colònia. És clar 
que podrien enviar una partida econòmica per aconseguir la gratuïtat d’aquest túnel tan car i tan 
perillós.  

En cinquè lloc, la nostra entitat sol·licita que en comptes de gastar-se un dineral en un Segon Cinturó, 
que no arreglarà res, aquests doblers se destinin a rescatar el túnel de Sóller. Sí, el rescat seria la solució 
ideal.  

En sisè lloc, i per acabar, direm que el nostre túnel és un dels més coneguts de tot l’Estat pel famós cas 
del cobrament de cinquanta milions de pessetes de comissions il·legals (llegir la Sentència 1/97 de 24 
de juliol de 1997, del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, per veure’n tots els detalls). 

Els mallorquins destacam per ser els més tolerants amb les coses mal fetes. A un altre lloc, ja s’hauria 
constituït una plataforma pro ‘Torna els doblers que no són teus’, amb la finalitat que el partit polític 
que se’n va apropiar els torni. Fins que no s’aconseguís, aquest delicte no hauria de prescriure. Encara 
que aquest delicte hagi prescrit, la moral i la decència obliga a restituir els doblers. Els partits polítics i 
les persones amb responsabilitats socials han de donar exemple al poble.  

Moltes gràcies.” 

El Sr. ROVIRA (conseller executiu d’Urbanisme i Territori) explica que enguany les tarifes només 
s’incrementen en una categoria; la categoria 3 que s’incrementa en 5 cèntims i que és la categoria que 
afecta a camions, autobusos i vehicles pesants. 
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Per tant, per a residents i en totes les categories, les tarifes es mantenen igual que l’any anterior i per als 
no residents les tarifes també es mantenen igual que l’any anterior en totes les categories amb excepció 
de la tercera la qual puja 5 cèntims. 

La Sra. PALOU (MÉS per Mallorca) recorda que el Grup Més per Mallorca durant aquesta legislatura 
ha duit a Ple, en tres ocasions ja, peticions per tal que el Consell de Mallorca trobi una fórmula perquè 
aquest túnel deixi de pagar-se per part de tots els visitants i residents. 

Tot seguit anuncia que el sentit del vot del seu Grup serà en contra d’aquesta proposta i afegeix que al 
Govern de les Illes Balears hi va haver un acord per tal que els sollerics residents a la comarca 
tenguessin un descompte de gairebé allò que havien pagat. Així doncs, a més de tenir una tarifa 
especial per passar pel túnel, el Govern de les Illes Balears afortunadament els reintegrava els 
pagaments que havien fet. 

Malgrat aquest acord, el Govern de les Illes Balears a dia d’avui se’n riu dels ciutadans de Sóller 
perquè, a part de no retornar aquests doblers des de fa més de 2 anys, quan els fan un pagament aquest 
és cada vegada més magre. Concretament, la darrera vegada varen tornar 6 euros als usuaris diaris del 
túnel, amb la qual cosa el cost de retornar aquests doblers resulta més car que la quantia que es retorna. 

Per tot això, demana al govern del Consell de Mallorca que faci alguna gestió perquè la situació no 
continuï essent així com l’ha descrita. 

Any rere any s’han duit a Ple pujades de la tarifa del túnel de Sóller. Enguany no és una pujada però 
això no significa que s’hagin contingut els preus sinó que l’IPC, tal i com s’ha vist en el cas anterior, ha 
estat negatiu, és a dir, que com que ha estat molt magre només té repercussions sobre la tarifa que més 
afecta els transportistes i els treballadors per compte propi que fan servir un vehicle gros, cosa que va 
en contra de l’economia local una vegada més. 

Adverteix que sempre s’ha actualitzat la tarifa i que l’apliquen constantment però, en canvi, el Govern 
de les Illes Balears no respecta aquells acords –que ja són històrics– i que sí que s’havien respectat, 
amb menor o major encert, d’ençà que es varen prendre. 

Per tant, el Grup MÉS per Mallorca votarà en contra d’aquesta proposta tot i que és un no simbòlic 
perquè estan en contra que el túnel sigui de peatge i a posta han sol·licitat al govern del Consell de 
Mallorca que treballi per cercar una alternativa a aquest pagament. 

El Sr. COLOM (PSOE) inicia la seva intervenció adreçant-se als consellers del Grup Popular als quals 
els diu que imagina que saben qui és la Sra. Mabel Cabrer, actualment portaveu del Partit Popular al 
Parlament de les Illes Balears, qui durant l’anterior legislatura era consellera al Consell de Mallorca i 
abans havia estat consellera d’Obres Públiques al Govern de les Illes Balears. 

Conseqüentment, se suposa que la Sra. Cabrer és una persona que és ben coneixedora del tema de 
carreteres. Doncs bé, la Sra. Cabrer, quan actuava com a portaveu del Grup Popular i es debatia el tema 
de la revisió de les tarifes del túnel de Sóller, al·legava que en moments de crisi econòmica –com és 
l’actual– el fet d’obligar a pagar més per utilitzar una carretera era un fet que perjudicava els ciutadans. 

En aquest mateix Ple, en sessió ordinària celebrada en el mes d’abril de 2009, la Sra. Cabrer 
considerava que era hora de dissenyar un pla per rescatar aquesta concessió. 

Per altra banda, el Sr. Rovira, en la seva intervenció de l’any passat defensant la revisió i la pujada de 
les tarifes del túnel de Sóller, deia –amb un to molt irònic– que des de l’oposició era més fàcil fer 
plantejament tan constructius com “demanar més doblers per al conveni de carreteres per rescatar la 
concessió”. Aleshores el Sr. Rovira trobava que era una postura fàcil i demagògica per part de 
l’oposició. 

No obstant això, assegura que ell no s’oposarà a un rescat de la concessió del túnel de Sóller ni a 
demanar una ampliació del conveni de carreteres per finançament aquest rescat però el Sr. Rovira deia 
que era impensable, en uns moments de crisi com l’actual, demanar doblers per rescatar concessions en 
lloc de fer més obres. Per ventura no li falta part de raó però també se’n donarà compte que per part del 
govern central també s’estan plantejant els rescats de determinades concessions d’autopistes. 

En qualsevol cas, li vol recordar que el Grup Socialista sí que va presentar una  alternativa la qual, 
almanco, garantia la gratuïtat del túnel per als residents. Concretament la varen presentar en el mes 
d’abril o maig de l’any passat i consistia en una proposta de modificació del contracte de concessió per 
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establir-hi la gratuïtat de l’anomenada “tarifa especial per a residents” i alhora modificar el sistema de 
pagament de forma que el Consell de Mallorca rebés, mitjançant un conveni amb la Comunitat 
Autònoma, la partida econòmica pressupostada pel Govern de les Illes Balears amb les seves 
corresponents correccions de manera que després fos el Consell de Mallorca l’encarregat de liquidar a 
la concessionària com si aquesta fos un proveïdor més. 

Ara que s’omplen tant la boca dient que el Govern de les Illes Balears i el Consell de Mallorca han 
liquidat els seus deutes pendents i que han pagat els seus proveïdors, s’han de plantejar què passa amb 
el deute amb els residents, el qual ascendeix a uns 3 milions d’euros. 

A continuació li demana al Sr. Rovira quan es pagaran aquests doblers i li retreu que tant el Sr. Rovira 
com el Grup Popular són coresponsables d’aquesta situació i creu que no poden mantenir-se com 
espectadors de segona fila. 

El president Bauzá declarava que s’ha de reduir el Consell de Mallorca a la seva mínima expressió 
però, per contra, ell creu que el Consell de Mallorca ha de prendre la iniciativa en aquesta matèria atès 
que és el propietari del túnel i, per tant, també està obligat a cercar-hi solucions. 

El seu company, Sr. Alemany, en la seva intervenció de l’any passat deia que, malgrat que als 
contractes de concessió figuri l’obligació de fer una revisió anual de les tarifes, la situació econòmica 
actual obligava la institució a cercar solucions perquè els ciutadans no hagin de pagar aquesta revisió i 
proposava que se negociàs amb l’empresa concessionària. 

Aleshores el Sr. Rovira li va oferir al Sr. Alemany –així consta en l’acta– la possibilitat de reunir-se 
amb tots els grups de l’oposició per tractar el tema de la revisió de les tarifes tant de la carretera de 
Manacor com del túnel de Sóller i mirar de plantejar, entre tots, les diferents possibilitats que anaven 
des del rescat –que en principi el Sr. Rovira descartava– fins a examinar amb lupa els diferents 
contractes de concessió. 

A dia d’avui, si no va equivocat, no s’ha produït cap reunió d’aquestes i per això aprofitar l’avinentesa 
per reiterar-li al Sr. Rovira la possibilitat de convocar tots els grups per debatre les diferents sortides 
que hi pugui haver en relació a aquest tema. 

Tot seguit s’adreça a la presidenta per dir-li que el cregui quan assegura que els beneficiaris teòrics dels 
descomptes estan ja indignats. Tenen la impressió que els estan prenent el pèl per ja s’ha convertit en 
costum que quan es discuteix la revisió de tarifes del túnel –com passa ara–, quan s’atraquen eleccions 
o quan l’oposició fa renou sobre aquest tema doncs el Govern de les Illes Balears fa la gràcia de saldar 
un mes del deute. 

Així i tot, en la darrera ocasió el Govern de les Illes Balears s’ha superat perquè ha pagat una 
mensualitat fraccionada en dos pagaments (en el seu cas concret era qüestió de 12 euros) la qual cosa 
resulta prou ridícula. 

En definitiva i per tots els arguments que acaba d’exposar, reitera que el seu Grup votarà en contra 
d’aquesta proposta. 

El Sr. ROVIRA assenyala que resulta curiós que quan les tarifes pugen, hi voten en contra, i quan no 
pugen també. Imagina que estar a l’oposició confereix aquests beneficis. 

En qualsevol cas està clar que l’alternativa de rescatar la concessió és quelcom que no es poden ni 
plantejar atès que no tenen els doblers per fer-ho com tampoc no és factible modificar un conveni que 
no està previst per això sinó per fer obres viàries i, per tant, no té cap sentit com tampoc no en tendria 
modificar el conveni de carreteres per fer obres del tren, cosa que també s’ha proposat en altres 
ocasions. 

Sobre l’alternativa de modificar el contracte de concessió explica que en el seu moment els tècnics de 
la casa ja emeteren l’informe corresponent que constata la dificultat d’aquesta modificació. 

En quant al pagament de deute del Govern de les Illes Balears és una qüestió que li correspon a aquella 
administració però l’equip de govern del Consell de Mallorca sempre donarà suport al Ple a qualsevol 
proposta que s’hi presenti en el sentit de sol·licitar que s’aboni el deute pendent amb els beneficiaris de 
les reduccions de la tarifa i, de fet, així ho han fet durant els darrers 3 anys perquè consideren que és de 
justícia que tothom pugui cobrar allò que li deuen i al més aviat possible. 
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Una altra qüestió és que l’administració que ha de pagar, ha de poder fer-ho (ha de tenir els doblers per 
fer-ho) i això li correspon al Govern de les Illes Balears al qual se li ha d’exigir per part del 
representants dels grups de l’oposició –així com ho fan al Consell de Mallorca– al Parlament de les 
Illes Balears. 

Per altra banda assegura que allò que no assumirà el Consell de Mallorca és el compromís de pagament 
del deute del Govern de les Illes Balears i, si el Govern balear no es compromet a lliurar al Consell de 
Mallorca com a mínim la quantitat que s’hauria de gastar per bonificar els usuaris residents del túnel, 
evidentment no assumiran una responsabilitat que els hagi de costar més doblers dels que actualment 
reben del Govern de les Illes Balears. 

En definitiva, si el Govern de les Illes Balears vol assumir que aquest deute el pagui el Consell de 
Mallorca, doncs li haurà de pagar al Consell de Mallorca tot allò que aquesta institució pagui als 
beneficiaris i, si no ho fa, el Consell de Mallorca no vol assumir aquesta responsabilitat perquè al final 
passarà que el Consell de Mallorca pagarà però el Govern de les Illes Balears no li donarà els doblers. 

Per això consideren que canviar el deute d’administració no és una solució per als afectats perquè si el 
Govern de les Illes Balears no té doblers per pagar-los, qui segur que no en té és el Consell de 
Mallorca. 

La Sra. PALOU observa que el que sí que pot fer el Consell de Mallorca és demanar al Govern de les 
Illes Balears que compleixi amb les obligacions que fins ara han estat assumides amb major o menor 
èxit.  

El Consell de Mallorca també pot mirar de cercar una fórmula nova que tal vegada no passi pel conveni 
de carreteres però potser sí a través d’un altre conveni específic i més vist que a Madrid s’ha trobat la 
fórmula per rescatar concessions d’autopistes de peatge. Per tant sí que s’ha de poder cercar aquesta 
fórmula que faci possible el rescat del túnel i que transitar-hi sigui gratuït per a tots els usuaris. 

Puntualitza que el vot negatiu del seu Grup en aquest cas és pels motius que constantment han posat de 
manifest en aquest Ple, és a dir, que no estan d’acord que s’hagi de pagar aquest peatge. 

Tal i com ha recordat el Sr. Pere Felip en la seva intervenció, li agradaria que constàs en acta una alerta 
que el seu Grup vol llançar.  

En aquest sentit diu literalment: “Aquest peatge acabarà més prest o més tard i així com està el túnel, 
quan s’acabi el peatge, serà un problema per a aquesta casa perquè se’l deixa perdre bastant 
acceleradament. S’han fet millores que evitaven que l’aigua caigués damunt els cotxes quan passaven 
però aquesta aigua no està canalitzada de cap manera. Aquesta aigua va a parar a l’estructura bàsica del 
túnel i segurament qualsevol tècnic que en sàpiga del tema podrà avisar a aquesta casa que en els anys 
que li queden  a aquest túnel de vida, s’haurà de fer alguna altra intervenció perquè aquest túnel no 
s’enfonsi.” 

El Sr. COLOM indica que el Sr. Rovira, en la seva contesta, feia servir expressions com “no podem”, 
“no tenim”, “no podem assumir” i li retreu que s’està posant de perfil. Li adverteix al Sr. Rovira que 
està governant i és qui té la responsabilitat de gestionar el tema de carreteres i la qüestió del túnel de 
Sóller és un problema que afecta la ciutadania. 

Per això, li demana què hi fa i refusa que la resposta sigui tot que no pot fer perquè cal que intenti 
cercar qualque solució, per a la qual cosa el Grup Socialista està disposat a ajudar-li per fer propostes 
constructives. 

En aquest sentit li reitera que tengui en compte la possibilitat de convocar els grups polítics per, si 
s’escau, arribar a mirar amb lupa els contractes de les concessions per veure si troben alguna sortida o 
algun mecanisme que permeti evitar que les tarifes pugin cada any i, com deia el portaveu de la Unió 
d’Associacions de Mallorca, tenir el peatge més car d’Espanya i el túnel més tercermundista del món. 

El Sr. ROVIRA considera que els rescats que es plantegen d’algunes autopistes o carreteres de peatge 
de la península no tenen res a veure, en absolut, amb el túnel de Sóller. 

L’Estat s’ha plantejat la possibilitat de rescatar aquestes concessions pel simple fet que les empreses 
concessionàries tenen problemes econòmics o bé no poden gestionar la concessió i, per tant, és per 
evitar que un servei públic se’n vegi perjudicat per mor d’un manteniment mínim que hi pugui fer una 
empresa amb problemes econòmics. 
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Remarca que aquestes són les raons per les quals l’Estat s’està plantejant rescatar concessions, cosa que 
no fa ni per gust ni per esport ni per reduir el cost als ciutadans en el pagament dels peatges. Ho fa 
perquè les carreteres i autopistes de peatge no perdin el seu manteniment i no quedin en l’oblit, 
abandonades per les concessionàries, i aquest no és cas del túnel de Sóller. 

Pel que fa al plantejament del Sr. Colom, manifesta que no té cap problema en convocar una reunió 
perquè s’hi plantegin solucions i per revisar el contracte. De fet, el contracte està a disposició del Grup 
Socialista el qual ha governat el Consell de Mallorca i tampoc no va fer res als respecte. 

Recorda que l’única cosa que ha fet el Consell de Mallorca respecte al contracte del túnel de Sóller és 
ampliar la duració de la concessió i res més i ho ha fet perquè era necessari fer obres que s’han pagat 
amb una ampliació de la concessió. 

El Grup Popular ja es va trobar la concessió ampliada i, per això, planteja a l’oposició que siguin 
conscients que la dificultat envers aquest tema no ha sorgit ara sinó que ha existit sempre atès que mai 
ningú no ha aconseguit canviar les coses. 

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

 

PUNT 8. PROPOSTA D’ACORD PER A L’APROVACIÓ DEL 
RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS DEL DEPARTAMENT 
D’URBANISME I TERRITORI (DIRECCIÓ INSULAR DE CARRETERES). 

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 (Direcció Insular  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. 
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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 26 de les d’execució del pressupost de 2014 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   4.310.468,42 
€, contret pel Departament d’Urbanisme i Territori (Direcció Insular 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. 

 

El Sr. GARAU intervé, per una qüestió d’ordre. 

Atès que els punts 8 i 9 corresponen a reconeixements extrajudicials de crèdit, proposa ajuntar-los i fer 
una intervenció global.  

La PRESIDENTA observa que corresponen a dos departaments diferents, per la qual cosa els 
defensaran dos consellers distints i accepta la proposta del Sr. Garau. 

El Sr. ROVIRA (conseller executiu d’Urbanisme i Territori) explica la proposta.  

Assenyala que la partida major correspon a un reconeixement extrajudicial de crèdit de tres obres de 
carreteres: la reforma de la carretera d’Inca a Caimari; l’ampliació del tercer carril de la Via de Cintura, 
dins el conveni amb el ministeri, que suposa la part més important, de 3.191.000 €; una reforma 
integral de la carretera a la zona de Festival Park. 

Lamenta que hagi hagut de transcórrer molt temps abans de poder presentar la proposta al Ple i en dóna 
l’explicació oportuna.  

Assegura que quan va arribar l’actual equip de govern a la institució se va trobar unes obres 
pràcticament acabades. És el cas de la carretera Inca-Caimari –a la qual només mancava la darrera capa 
d’aglomerat, treball que l’empresa es negava a fer fins que no li fos reconeguda l’obra feta fins 
aleshores i que finalment s’ha executat fa pocs mesos– i també el del tercer carril de la Via de Cintura, 
obra pràcticament acabada, a la que només li mancaven els treballs de jardineria.  

Diu que tenen constància, per les informacions que han obtingut dels enginyers que han intervengut a 
les obres, que durant la seva execució se varen plantejar una sèrie de canvis -habituals en aquest tipus 
d’obres- i que alguns d’aquests canvis varen suposar millores substancials del projecte.  

Observa que, per motius aliens a l’equip de govern actual, aquestes modificacions no se varen tramitar. 
De fet, s’ha trobat la redacció de les modificacions, però sense cap tipus de tramitació. Suposa que el 
motiu de no tramitar-les va ser la manca de temps disponible o que se va valorar que no valia la pena, 
pel fet de trobar-se a finals de la passada legislatura, amb els problemes d’equilibri polític que existien 
en l’equip de govern anterior, que s’afegien a l’escàs termini disponible abans que acabàs la legislatura.   

Reitera que el primer que varen trobar va ser la petició de les empreses i també dels enginyers que 
dirigien el projecte per tal de tramitar les esmentades modificacions, cosa que no se va poder fer perquè 
totes aquestes obres ja estaven realitzades.  

Assegura que se varen fer les consultes tècniques i jurídiques oportunes, el resultat de les quals va ser 
la confirmació de la impossibilitat de fer aquestes modificacions perquè les obres ja estaven realitzades 
i que només era possible fer variacions en el procés de liquidació per raons d’un amidament, però no 
quan l’obra ja està executada, i aquest era el cas de les dues obres esmentades, executades i ja fora de 
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contracte. Tot i això, no significa que l’import econòmic d’aquestes obres representi un increment de 
l’adjudicació, perquè en tots els casos els increments ronden el 20%, percentatge que la llei de 
contractes considera normal, assumible i legal per a una obra d’aquestes característiques.  

Pel que fa a les obres de la carretera de Festival Park explica que es tracta d’una millora, un canvi del 
material del paviment d’asfalt, de l’aglomerat, pel fet que se va considerar que el projecte millorava, 
sense un increment del cost. Observa que era del tot legal, se respectava la clàusula habitual del 
contracte i se podia fer el canvi, sense fer una modificació. En aquest cas, quan se va intentar aplicar 
aquesta clàusula no se va poder fer perquè havia quedat derogada i no s’havia fet la modificació 
oportuna; l’obra estava executada, però no s’havia fet la modificació oportuna, raó per la qual no era 
possible assumir les despeses, en virtut de l’esmentada clàusula. 

Reitera que, en els tres casos, s’han trobat obres executades correctament, i que s’ha confirmat 
expressament que tots els pagaments que s’han fet corresponen a aquestes obres; aquest és el motiu pel 
qual se presenta al Ple més tard.  

Assegura que, segons el parer dels tècnics i de la Intervenció del Consell de Mallorca no se considera 
que hi hagi hagut cap desviament de doblers públics en aquestes obres, per la qual cosa tota feina feta 
s’ha de pagar, per tal que no existeixi enriquiment injust de l’administració pública. 

Assegura que intenten tramitar totes les obres amb les corresponents modificacions complementàries. 
Espera que no sorgeixin entrebancs i que finalment se puguin justificar totes les obres dins el contracte 
i no com en els casos que ha esmentat, en els quals ha quedat més d’un 20% de cadascuna fora del seu 
respectiu contracte. 

Expressa el desig que això no torni ocórrer i que, si és el cas, es tracti de percentatges mínims dels 
contractes. 

Per acabar, torna a retreure que si s’hagués actuat correctament, d’acord a les pautes que ha explicat, 
ara no es trobarien en la situació que aquesta proposta d’acord pretén resoldre.  

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

Fa notar que l’explicació que acaba de donar el Sr. Rovira és la mateixa que donava la Sra. Roig fa uns 
mesos, i és també la que donava el PSOE quan governava durant la passada legislatura. 

No considera que el problema que ocasionen els reconeixements extrajudicials de crèdit (REC) el 
generi la mala voluntat ni les ganes de fer les coses malament, sinó que deriva del sistema de gestió 
d’aquesta institució. 

Anuncia que, per aquest motiu, el seu Grup votarà en contra de tots els REC que presenti l’equip de 
govern, perquè opina que segueix essent un sistema incorrecte, que denota clarament les deficiències. 
Diu que fins i tot alguns dels REC no tenen l’aprovació de la Intervenció del Consell de Mallorca.  

Fa avinent que actualment governa el PP, partit al qual correspon resoldre les deficiències a què s’ha 
referit amb vista a millorar el sistema de gestió. 

Expressa l’oferiment del Grup Socialista per ajudar l’equip de govern en aquest sentit. Accepta que 
determinats REC són inevitables, però pensa que segurament n’hi ha molts d’altres que es poden evitar.  

Considera que l’objectiu de la institució ha de ser aconseguir eliminar-los del tot. Observa que és 
evident la necessitat de posar-se d’acord i actuar conjuntament per aconseguir fer-ne el mínim possible, 
i que aquests estiguin controlats i correctament avaluats,  atès que durant la legislatura anterior el seu 
Grup també va haver de patir el mateix sistema de gestió dels REC, i fins i tot el va haver d’aplicar per 
resoldre molts casos de deutes heretats de la legislatura anterior, amb govern del PP, per obres fetes i 
no acabades. 

El Sr. ROVIRA intervé en torn de rèplica. 

Es mostra sorprès per la intervenció del Sr. Garau. Diu que les seves paraules estan molt bé, però li fa 
notar que la manca d’eficiència en l’àmbit de carreteres no és deguda a l’equip de govern actual. 

Observa que ell ha procurat no utilitzar políticament aquest fet, sinó treure endavant els projectes, amb 
molt d’esforç, d’ençà de l’inici d’aquesta legislatura.  
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Fa notar que allò que desitjaria fer realment en aquest moment seria deixar els casos sobre la taula i 
esperar que siguin els tribunals de justícia els que els resolguin, però no ho fa per responsabilitat, i per 
no perjudicar les empreses que pateixen dificultats econòmiques derivades de no haver-se fet 
correctament la tramitació i de no haver cobrat del Consell de Mallorca quan pertocava.  

Torna a dir que, per les raons que ha explicat, el sorprèn la postura tan poc responsable del Grup 
Socialista, si vota en contra d’aquesta proposta.  

La Sra. PALOU intervé tot seguit. 

Agraeix al Sr. Rovira l’exposició detallada dels REC, per deferència a les persones que assisteixen al 
Ple i no tenen la possibilitat d’assistir a les comissions informatives.  

Anuncia que el seu Grup s’abstendrà de votar aquest punt.  

El Sr. GARAU intervé a continuació. 

Recorda que el seu Grup ha manifestat que volia debatre no només el punt 8, referit a carreteres, sinó 
tots els altres també junts perquè no fan cap discriminació entre uns i altres.  

Opina que el Sr. Rovira hauria de ser més responsable i assumir que el Partit Popular va deixar, a 
l’IMAS, més de 20 M€ de deute, que l’equip de govern següent va haver de resoldre per mitjà de REC. 
En conseqüència, tot i que no ho feien intencionadament, s’ha d’acceptar que existeixen moltes 
circumstàncies que determinen que finalment s’hagi de fer ús dels REC.  

Considera que ja n’hi ha prou d’acusar-se mútuament de mala gestió respecte als REC. Reitera que 
eliminar-los del tot, a hores d’ara, és una responsabilitat exclusiva de l’actual equip de govern.  

Es mostra convençut que és possible la millora de la gestió de la institució, que reduiria els REC.  

Reitera tots els arguments anteriors i la decisió de votar en contra de tots els REC que presenti l’equip 
de govern.  

El Sr. ROVIRA tanca el debat. 

Pel que fa a la millora de la gestió, assegura que ja l’han incorporada a l’àrea de Carreteres, de forma 
que s’intenta que tots els canvis que se fan durant l’execució de les obres se tramitin 
administrativament, que és precisament allò que no se va fer durant la passada legislatura.  

Es mostra convençut que continuarà havent-hi REC, però no seran d’un 20% superior a l’import 
d’adjudicació de les obres.  

També adverteix que no se podrà impedir que alguna de les intervencions superi l’import previst al 
contracte, però almenys intenten evitar-ho, alhora que intenten que la tramitació dels expedients sigui 
perfecta, incloent-hi totes les modificacions que calgui fer, fins i tot en els casos en què no hi ha 
increment ni disminució de quantia econòmica. També intenten complir tots els terminis.  

Atès que fan aquest esforç de gestió, expressa al Sr. Garau la seva indignació pel fet que el Grup 
Socialista voti en contra de la proposta, després d’escoltar l’exposició que n’ha fet ell, de caire positiu, 
respectuosa i sense fer retrets a ningú, simplement explicant els fets que han succeït. Diu que també el 
molesta que, per acabar d’adobar-ho, encara exigeixin al Partit Popular que millori la gestió dels REC.   

Fa notar al Sr. Garau que intentarà millorar la gestió que ha realitzat ell, però no la de l’anterior 
legislatura, òbviament.   

Assenyala que ha procurat presentar avui al Ple la millor tramitació possible de tota la documentació 
pertinent, sotmesa al més escrupolós control d’execució de les obres, amb les proves, prospeccions i 
estudis tècnics requerits per tal de demostrar que cada euro pagat s’ha invertit realment en les obres 
esmentades. Diu que és aquest, el seu pla de gestió.  

Per acabar fa avinent al Sr. Garau que, si el PP fes una tasca irresponsable, a dia d’avui aquesta 
proposta quedaria sobre la taula i d’aquí a uns anys el Consell de Mallorca, a més de pagar aquestes 
quantitats econòmiques hauria de pagar, també, el cost dels interessos.  

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per devuit vots a favor (PP), nou vots en 
contra (PSOE) i tres abstencions (MÉS per Mallorca). 
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DEPARTAMENT D’HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA 

PUNT 9. APROVACIÓ RECONEIXEMENTS EXTRAJUDICIALS DE 
CRÈDITS. 

Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiuva d’Hisenda i Funció 
Pública: 

A. Departament d’Hisenda i Funció Pública 

1er.- Estimar les al·legacions del Departament d’Hisenda i Funció Pública 
assenyalades a l’informe de fiscalització 33.3/14 i, conseqüentment, resoldre a favor 
d’aquest Departament la discrepància entre la Intervenció i el Departament d’Hisenda 
i Funció Pública, amb relació a l'expedient de Reconeixement Extrajudicial de Crèdit 
de les relacions de factures que es relacionen seguidament. 

2n.-Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit de les factures incloses a les 
relacions F detallades a continuació:  

DEPARTAMENT 
D’HISENDA I FUNCIÓ 

PÚBLICA 

PARTID
A 

PRESSUPOSTÀRIA 
DESCRIPCIÓ 

CODI 
RELACIÓ 

IM
PORT 

RECURSOS 
HUMANS  (FUNCIÓ PÚBLICA) 

10.9206
0 

   
F/2013/70 

26
0.15 

SERVEIS GRALS. 
CENTRALS 

10.9202
0 

 F/2013/10
6 

 
15.541,64 

MAJORDOMIA I 
PARC MÒBIL 

10.9201
0 

 F/2013/10
7 

56
7.67 

SERVEI TRESORERIA 10.9341
0 

 F/2013/10
8 

55
2,75 

INTERVENCIÓ 
GENERAL 

10.9310
0 

 F/2013/10
9 

47
6.91 

SERVEIS TÈCNICS 10.9203
0 

 F/2013/11
0 

         
1.684,09 

SERVEIS GRALS. LA 
MISERICÒRDIA 

10.9202
1 

 F/2013/11
1 

19.
923.09 

DIRECCIÒ INSULAR 
D’EMERGÈNCIES 

10.1300
0 

 F/2013/11
2 

1.4
52,00 

SERVEIS GRALS. 
LLAR INFÀNCIA 

10.9202
2 

  
F/2013/113 

        
27.934,83 

SERVEIS GRALS. 
LLAR JOVENTUT 

10.9202
3 

 F/2013/11
4 

18.
683.52 

SERVEIS 
GRALS.ASSEGURANCES 

10.3420
0.22402 

10.9202
0.22405 

ASSEG. 
POLIESPORTIU SANT 
FERRAN 

ASSEG. 
SVEIS.GENERALS 

F/2013/11
5 

27.
624.77 
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SERVEIS GENERALS 
I PATRIMONI 

   
10.13000.22700 

10.1720
0.22700 

10.3312
8.22700 

10.3312
8.22701 

   
10.33440.22700 

10.3344
0.22701 

10.3364
0.22700 

10.3370
1.22700 

10.3370
1.22701 

10.3370
2.22700 

10.3370
2.22701 

10.3420
0.22700 

10.3420
0.22701 

10.4220
0.22700 

10.4321
0.22700 

10.4530
0.22700 

10.9202
0.22700 

10.9202
0.22701 

10.9202
2.22700 

10.9202
2.22701 

10.9202
3.22700 

Svei.  neteja 
CC Bombers Mallorca 

Svei.  Neteja 
Medi Ambient i Natura 

Svei.  neteja 
S.A. Cultura i Patrimoni 

Svei.  
seguretat S.A. Cultura i 
Patrimoni 

Svei. neteja 
Raixa 

Svei.  
seguretat Raixa 

Svei.  Neteja 
progr. Restauració 
molins 

Svei.  neteja 
CSC Inca 

Svei. 
Seguretat CSC Inca 

Svei.  neteja 
CSC Manacor 

Svei. Segurtat 
CSC Manacor 

Svei.  neteja 
Poliesportiu San Ferran 

Svei.  
seguretat Poliesportiu 
San Ferran 

Svei.  neteja 
ITV 

Svei.  neteja 
Sveis. Informació 
Turística 

Svei.  neteja 
carreteres Mallorca 

Svei. neteja 
Sveis. Grals  oficines 
centrals 

Svei. 
seguretat Sveis. Grals 
oficines centrals 

Svei. neteja 
Sveis. Grals  edifici Llar 
Infància 

  
F/2013/116 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
472.011.21 
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10.9202
3.22701 

Svei. 
seguretat Sveis. Grals 
edifici Llar Infància 

Svei. neteja 
Sveis. Grals  edifici Llar 
Joventut 

Svei. 
seguretat Sveis. Grals 
edifici Llar Joventut 

   TOTAL 58

6.712,63 

 

per un import màxim de 484.886,47 (QUATRE-CENTS VUITANTA-
QUATRE MIL VUIT-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-SET 
CÈNTIMS) més 101.826,16 € (CENT-UN MIL VUIT-CENTS VINT-I-SIS EUROS 
AMB SETZE CÈNTIMS) en concepte d’IVA 21%, fent un total de 586.712,63 € 
(CINC-CENTS VUITANTA-SIS MIL SET-CENTS DOTZE EUROS AMB 
SEIXANTA-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. 

3r..- 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. 220140000459, 220140000460, 220140000461, 220140000462, 
220140000463 i 220140000464 . 

4t.- Proposar que s’ordeni el pagament a favor de les persones físiques o 
jurídiques que consten a les  relacions adjuntes. 

 

B. Departament de Presidència 
 

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 2014. 
 
1r. Aprovar el reconeixement extrajudicial del crèdits a favor dels tercers que es 
detallen a cada una de les relacions adjuntes, per un import total de VINT-I-SET MIL 
DOS-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB UN CÈNTIM (27.234,01), 
contretes pel Departament de Presidència. 
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2n. Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions de les factures presentades a favor 
dels tercers que es detallen a cada una de les relacions adjuntes, per import total de 
VINT-I-SET MIL DOS-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB UN CÈNTIM 
(27.234,01), contretes pel Departament de Presidència segons el següent detall: 
 

  
CODI 

RELACIÓ 
PROGRAMA   MPO

RT 
RC  

1 F/2013/121 Raixa 7.913,40 € 220140000264 

2 F/2013/123 Diada de Mallorca 592,82 € 220140000269 

3 F/2013/102 DI Coordinació de Projectes 1.416,46 € 220140000270 

4 F/2013/124 Òrgans de Govern de Presidència 
6.641,44 € 
134,25 € 

220140000271 
220140000278 

5 F/2013/122 Secretaria General 221,94 € 220140000378 

6 F/2013/117 Assessoria Jurídica 17,47 € 220140000267 

7 F/2013/119 Oficina Jurídica 90,68 € 220140000395 

8 
F/2013/59 
F/2013/60 
F/2013/61 

Servei d’Informàtica (DI Projectes) 
9.017,38 € 
  152,56 € 
  14,36 € 

220140000070 
220140000071 
220140000072 

9 F/2013/126 DI Relacions Institucionals 1.021,25 € 220140000268 

    
TOTAL 27.234,01 €   

 
4t. Atesa l’existència de crèdit adequat i suficient al pressupost de l’exercici 2014, 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. 

 

C. Departament d’Urbanisme i Territori 
 

1. Aprovar el reconeixement extrajudicial d’un crèdit de TRES-MIL SET-CENTS 
SETANTA-VUIT EUROS (3.778,00 €), IVA inclòs, a càrrec del pressupost de 2014 
del Departament d’Urbanisme i Territori, d’acord amb el que disposen les bases de les 
d’execució del pressupost pel 2014. La quantitat abans esmentada es distribueix segons 
el llistat F/2013/57, que formen part de la documentació annexa a aquesta proposta. 
 
2. Autoritzar, disposar i reconèixer una obligació de TRES-MIL SET-CENTS 
SETANTA-VUIT EUROS (3.778,00 €), IVA inclòs,  contret pel Departament 
d’Urbanisme i Territori, a favor de les persona jurídica que consten a la relació 
F/2013/57 a càrrec de l’aplicació pressupostaria 55.42200.22100, (RC 
220140000118) del pressupost de 2014 del Servei d’ITV del Departament 
d’Urbanisme i Territori.  
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3. Proposar que s’ordeni el seu pagament a la consellera d’ Hisenda i Funció Pública 
del Consell de Mallorca. 

4.- 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. 

 
D. Departament de Medi Ambient. Institut de l’Esport Hípic de Mallorca 
 
1er. Resoldre la discrepància plantejada entre l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca i 
la Intervenció General a favor del centre gestor en relació a l’expedient d’aprovació 
del reconeixement extrajudicial de crèdits de despeses corresponents als exercicis 
2009, 2010, 2011, 2012 i 2013. 

 
2on. Aprovar el reconeixement extrajudicial dels crèdits que es detallen a les relacions 
adjuntes per import total de DOS-CENTS NORANTA-TRES MIL VUIT-CENTS 
QUARANTA SET EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS (293.847,21 € ). 
 
3er. Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions de les factures incloses a les 
relacions adjuntes, per import total de DOS-CENTS NORANTA-TRES MIL VUIT-
CENTS  QUARANTA SET EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS (293.847,21 €), 
contretes per l’INSTITUT  DE L’ESPORT HIPIC DE MALLORCA segons el 
següent detall: 
 

 CODI RELACIÓ IMPORT RC 
1 F/2013/4 30.352,33 € 220140000007 
2 F/2013/5 137.565,58 € 220140000007 
3 F/2013/6 122.723,51 € 220140000007 (Cap.II) 

220140000008 (Cap.II) 
220140000009 (Cap.II) 
220140000010 (Cap.VI) 

4 F/2013/7 3.205,79 € 220140000013 
 TOTAL 293.847,21 €  

 

4rt. Atesa l’existència de crèdit adequat i suficient al pressupost de l’exercici 2014, les 
despeses aprovades amb codi de relació,  F/2013/4,  F/2013/5,  F2013/6,  F/2013/7, 
s’imputaran a les aplicacions pressupostàries d’aplicació als pressupost de l’exercici 
2014. 

5nt. Proposar al President de l’INSTITUT DE L’ESPORT HIPIC DE MALLORCA 
l’ordenament dels pagaments. 
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E. Departament de Benestar Social 

1r. Aprovar el reconeixement extrajudicial dels crèdits que se detallen a la relació 
adjunta, que fan un total de SEIXANTA-DOS MIL UN EUROS AMB NORANTA-
NOU CÈNTIMS (62.001,99€) 

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 SEIXANTA-DOS MIL UN EUROS AMB NORANTA-NOU 
CÈNTIMS (62.001,99€) 

3r. Proposar al director gerent de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials l’ordenament del 
pagament. 

 

F. Departament de Benestar Social 

 

1r. Aprovar el reconeixement extrajudicial dels crèdits que se detallen a la relació 
adjunta, que fan un total de CENT VUITANTA-CINC MIL VUIT-CENTS VINT-I-
QUATRE AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS (185.824,32€). 

2n. Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions a favor del tercer que s’inclou a la 
relació adjunta,  amb càrrec a les aplicacions de l’exercici 2014 que s’hi indiquen,  per  
import total de CENT VUITANTA-CINC MIL VUIT-CENTS VINT-I-QUATRE 
AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS (185.824,32€). 

3r. Proposar al director gerent de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials l’ordenament del 
pagament. 

 
G. Departament de Benestar Social 

 

1r. Aprovar el reconeixement extrajudicial dels crèdits que se detallen a la relació 
adjunta, que fan un total de QUATRE-CENTS TRENTA-VUIT MIL VUIT-CENTS 
QUARANTA EUROS (438.840,00€) 

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 TRENTA-VUIT MIL VUIT-CENTS 
QUARANTA EUROS (438.840,00€). 

3r. Proposar al director gerent de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials l’ordenament 
dels pagaments. 
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H. Departament de Benestar Social 

 

1r. Aprovar el reconeixement extrajudicial dels crèdits que se detallen a la relació 
adjunta, que fan un total de NORANTA-NOU MIL DOS-CENTS TRENTA-UN 
AMB DISSET  EUROS (99.231,17€). 

2n. Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions a favor dels tercers que s’inclouen 
a la relació adjunta,  amb càrrec a les aplicacions de l’exercici 2013 que s’hi indiquen,  
per  import total de NORANTA-NOU MIL DOS-CENTS TRENTA-UN AMB 
DISSET  EUROS (99.231,17€). 

3r. Proposar al director gerent de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials l’ordenament del 
pagament. 

 
I. Departament de Benestar Social 
 
1r. Aprovar el reconeixement extrajudicial dels crèdits que se detallen a la relació 
adjunta, que fan un total de NORANTA-CINC MIL TRES-CENTS CINQUANTA 
SET EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS (95.357,95€) 
 
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 NORANTA-CINC MIL TRES-CENTS CINQUANTA SET 
EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS (95.357,85€) 
 
3r. Proposar al director gerent de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials l’ordenament 
dels pagaments. 
 
J. Departament de Cooperació Local 

 

1. Resoldre la discrepància existent entre la Intervenció General i el Departament 
de Cooperació Local respecte als punts vuitè, novè i desè de l’informe de 
fiscalització REC29/14, de data 21 de febrer de 2014, a favor del Departament 
de Cooperació Local. 

 
2. Aprovar el reconeixement extrajudicial d’un crèdit de CENT VINT-I-TRES 

MIL CENT TRES EUROS AMB UN CÈNTIM (123.103,01€)  a càrrec del 
pressupost de 2014 del Departament de Cooperació Local, d’acord amb el que 
disposa la base 26 de les d’execució del pressupost vigent i tenint en compte 
l’exigència de responsabilitats de caràcter patrimonial que ve recollida a la 
disposició addicional 19 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, per el qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic. . La quantitat abans esmentada es distribueix segons el llistats que 
formen part de la documentació annexa a aquesta proposta, i més 
concretament: 
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Aplicació pressupostària núm. RC definitiva Import 
65.13000.22699 220140000351 121.424,71€ 

65.13000.22699 
 

220140000352 
 

1.613,90€ 
 

65.16930.22103 220140000106 64,40€ 

 Total    123.103,01€ 
 

3. Autoritzar disposar i reconèixer una obligació de CENT VINT-I-TRES MIL 
CENT TRES EUROS AMB UN CÈNTIM (123.103,01€) a càrrec del 
pressupost de 2014 del Departament de Cooperació Local, a favor dels tercers 
detallats a les relacions F/2013/55 i F/2013/101, a càrrec del pressupost de 
2014 del Departament de Cooperació Local. S’adjunten les reserves de crèdit 
adients per procedir al seu pagament. 

 
4. Proposar a la consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública que ordeni el 

pagament de les factures corresponents a les relacions adjuntes F/2013/55 i 
F/2013/101 a favor dels tercers que hi figuren a dita relació, per un import 
total de CENT VINT-I-TRES MIL CENT TRES EUROS AMB UN CÈNTIM 
(123.103,01€) a càrrec del pressupost 2014 del Departament de Cooperació 
Local. 

 
5. Notificar aquest acord al Departament de Cooperació Local.  

 

K. Departament de Medi Ambient 
 

1r. Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdits que se detallen a favor dels 
adjudicataris que figuren dins les relacions comptables que s’adjunten identificades 
amb el núm. Q/2014/152 i Q/2014/158 , per  un import  total  de  cent  vuitanta-nou 
mil tres-cents vint-i-dos euros amb  un  cèntim   (189.322,01 euros). 

2n. Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions que se detallen a favor dels 
adjudicataris que figuren a les relacions comptables que s’adjunten  identificades amb 
el núm. Q/2014/152  i Q/2014/158  per import total de cent  vuitanta-nou mil tres-
cents vint-i-dos euros amb  un  cèntim   (189.322,01 euros) contretes pel departament 
de Medi Ambient segons el següent detall: 

        

  CODI RELACIÓ CENTRE   IMPORT RC  

1 Q/2014/152 MALLORCA I LA MAR   166.414,01 € 220140001146 

2 Q/2014/158 SA DRAGONERA     22.908,00 € 220140001145 

  TOTAL   189.322,01 €  
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3è. Atesa l’existència de crèdit adequat i suficient al pressupost de l’exercici 2014, les 
despeses aprovades amb codi de relació esmentats al punt anterior s’imputaran a les 
aplicacions pressupostàries següents: 

50.33630.20200 

50.17210.22799 

4t. Proposar a la consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública l’ordenament del 
pagament.. 

 
L. Departament de Medi Ambient 

 

1er.- Estimar les al·legacions del Departament de Medi Ambient indicades a l’informe 
de fiscalització ...i, conseqüentment, resoldre a favor d’aquest Departament la 
discrepància entre la Intervenció i el Departament de medi ambient, amb relació a 
l'expedient de Reconeixement Extrajudicial de Crèdit de les relacions de factures que 
es relacionen seguidament. 

1r. Aprovar el reconeixement extrajudicial dels crèdits que se detallen favor dels 
adjudicataris que figuren a les relacions comptables que s’adjunten  identificades amb 
el núm. F/2013/62, F/2013/63, F/2013/64, F/2013/65, F/2013/66, F/2013/67, 
F/2013/68 , F/2013/69 i F/2013/75 per un import total de cent trenta-dos mil cinc-
cents vint-i-quatre euros amb trenta-tres cèntims dels quals cent trenta mil cinc-cents 
dotze euros amb setenta-nou cèntims corresponen a la base imposable, dos mil onze 
euros amb cinquanta-quatre cèntims a la quota d’IVA deduïble i amb una retenció de 
IRPF de mil quatre-cents setanta euros, quedant un líquid  de cent trenta-un mil 
cinquanta-quatre euros amb trenta-tres cèntims    ( import total de 132.524,33 € dels 
quals 130.512,79 € corresponen a la base imposable, 2.011,54 € a la quota d’I.V.A. 
deduïble i amb una retenció de IRPF de 1.470,00 € quedant un líquid de 131.054,33 
€). 

2n. Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions que se detallen a favor dels 
adjudicataris que figuren a les relacions comptables que s’adjunten  identificades amb 
el núm. F/2013/62, F/2013/63, F/2013/64, F/2013/65, F/2013/66, F/2013/67, 
F/2013/68,  F/2013/69 i F/2013/75 per un import total de cent trenta-dos mil cinc-
cents vint-i-quatre euros amb trenta-tres cèntims dels quals cent trenta mil cinc-cents 
dotze euros amb setenta-nou cèntims corresponen a la base imposable, dos mil onze 
euros amb cinquanta-quatre cèntims a la quota d’IVA deduïble i amb una retenció de 
IRPF de mil quatre-cents setanta euros, quedant un líquid  de cent trenta-un mil 
cinquanta-quatre euros amb trenta-tres cèntims    ( import total de 132.524,33 € dels 
quals 130.512,79 € corresponen a la base imposable, 2.011,54 € a la quota d’I.V.A. 
deduïble i amb una retenció de IRPF de 1.470,00 € quedant un líquid de 131.054,33 €)  
contretes pel departament de Medi Ambient segons el següent detall: 
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3r. Atesa l’existència de crèdit adequat i suficient al pressupost de l’exercici 2014, les 
despeses aprovades amb codi de relació esmentats al punt anterior s’imputaran a les 
aplicacions pressupostàries següents: 

 

50.17232.22706      50.15103.22105 

50.17232.20000      50.15103.22100 

50.17232.21300      50.15103.22102 

50.17232.22104 

50.17920.22199      50.15103.21300 

50.17210.21400      50.15103.22110 

50.17210.22502      50.15102.22105 

50.16200.22004      50.15102.20300 

  
CODI 
RELACIÓ 

CENTRE   IMPORT RC  

1 F/2013/62 SERVEI DE CAÇA    5.977,44 € 220140000193 

2 F/2013/63 FINQUES PÚBLIQUES       644,11 € 220140000201 

3 F/2013/64 SA DRAGONERA       177,86 € 220140000198 

4 F/2013/65 GESTIÓ DE RESIDUS  10.225,25 € 220140000202 

5 F/2013/66 MEDI AMBIENT 

   1.673,46 € 

   1.513,27 € 

   4.840,00 € 

53.354,20 € 

220140000199 

220140000200 

220140001013 

220140001010 

6 F/2013/67 REFUGI MULETA    4.362,06 € 220140000197 

7 F/2013/68 REFUGI SON AMER    7.273,07 € 220140000195 

8 F/2013/69 REFUGI ROSSALS VERDS    2.469,85 € 220140000194 

9 F/2013/75  MALLORCA I LA MAR 
 34.174,26 € 

   3.827,96 € 

220140001015 

220140001016 

   130.512,79 €  
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50.16200.22699      50.15102.22110 

50.16200.22604      50.33630.20200 

50.17200.21400 

50.17200.21300 

50.17200.22201 

50.17200.22502 

50.17200.23120 

50.17200.22004 

50.17200.21400 

50.17200.22101 

50.17200.22004 

50.17200.22609 

50.15105.22105 

50.15105.20300 

50.15105.22100 

50.15105.22799 

50.15105.22102 

50.15105.22110 

50.15105.21200 

 

4t. Proposar a la consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública l’ordenament dels 
pagaments. 

 
M. Departament d’Urbanisme i Territori 

 
1. Resoldre la discrepància a favor del centre gestor recollida al informe de 
fiscalització prèvia REC 47/14 
 
2. Aprovar i  reconèixer, extrajudicialment un crèdit per import total de   999.848,91 
€, contret pel Departament d’Urbanisme i Territori (Direcció Insular de  



 45

Carreteres) ,  a favor de les persones físiques o jurídiques que consten a la relació 
adjunta. 
 
3. Proposar a la consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública  l’ordenament dels 
pagaments. 
 
4. Notificar aquest Acord a Intervenció General. 
 
 
N. Departament de Cooperació Local 

 

1. Aprovar el reconeixement extrajudicial d’un crèdit total de VINT-I-UN MIL 
TRENTA-QUATRE EUROS AMB VINT CÈNTIM (21.034,20 €) amb un IVA 
inclòs del 21 % per un import de 3.650,56 €  a càrrec del pressupost de 2014 del 
Departament de Cooperació Local, d’acord amb el que disposa la base 26 de les 
d’execució del pressupost vigent i tenint en compte l’exigència de responsabilitats de 
caràcter patrimonial que ve recollida a la disposició addicional 19 del Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, per el qual s’aprova el text refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic. La quantitat abans esmentada es distribueix segons el 
llistats que formen part de la documentació annexa a aquesta proposta, i més 
concretament: 
 
 

Aplicació 
pressupostària 

núm. RC 
definitiva 

Import 

65.16930.22716 220140000386 21.034,20€ 
 Total      

21.034,20€ 
 
2. Autoritzar disposar i reconèixer una obligació de VINT-I-UN MIL TRENTA-
QUATRE EUROS AMB VINT CÈNTIMS (21.034,20€) amb un IVA inclòs del 21 % 
per un import de 3.650,56 €  a càrrec del pressupost de 2014 del Departament de 
Cooperació Local, a favor del tercer detallat a la relació F/2014/100, a càrrec del 
pressupost de 2014 del Departament de Cooperació Local. S’adjunta la reserva de 
crèdit adient per procedir al seu pagament. 
 
3. Proposar a la consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública que ordeni el 
pagament de la factura corresponent a les relació adjunta F/2014/100 a favor del tercer 
que hi figura a dita relació, per un import total de VINT-I-UN MIL TRENTA-
QUATRE EUROS AMB VINT CÈNTIMS (21.034,20€)  a càrrec del pressupost 
2014 del Departament de Cooperació Local. 
 
 
La Sra. PALOU (MÉS per Mallorca) sol·licita que la Sra. Roig exposi el contingut d’aquest punt en 
deferència al públic assistent així com ha fet el Sr. Rovira en el punt anterior. 

La Sra. ROIG (consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública) explica que aquest és un punt de 
reconeixements extrajudicials de crèdits de distints departaments ja que n’hi ha d’Hisenda i Funció 



 46

Pública, de Presidència, d’Urbanisme i Territori, de l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca, de 
Benestar Social, de Medi Ambient i de Cooperació Local. 

El total d’aquest punt ascendeix a 3.258.000 € dels quals destaca que, per exemple, en el cas d’Hisenda 
l’import correspon bàsicament a factures de neteja, vigilància i energia elèctrica. 

Puntualitza que aquestes factures són restes de contractes vençuts en 2013 i que en aquests moments 
tots aquests serveis ja estan adjudicats i que poden comprovar que totes les factures dels RECs són de 
2013 quan els contractes encara no estaven adjudicats. 

En quant a l’Institut de l’Esport Hípic, ressalta que presenta un REC de 70.000 € d’Endesa, que també 
són restes de 2013. Igualment destaca uns 137.000 € de factures de patrocini i publicitat i aprofita per 
advertir a la Sra. Soler que convé que especifiqui de quin any són aquestes factures perquè sinó li 
sortirà que la despesa haurà estat molt grossa. 

El Departament de Benestar Social duu un tema de 438.000 € que correspon al transport de 
discapacitats, tema que ja va ser explicat i que ja està resolt en aquests moments. També duu una 
factura d’un modificat de les obres del centre Puig dels Bous per un import de 185.000 € així com 
també hi ha factures d’Endesa i de Cepsa. 

Del Departament de Medi Ambient la factura més important és de 166.000 € i correspon al lloguer de 
la nau de Son Bonet ja que AENA fins ara no presentava factures i ara ha presentat de cop totes les 
factures d’anys anteriors. 

Pel que fa al Departament d’Urbanisme i Territori, ressalta un REC per import de 250.000 € que són 
factures d’Endesa i un altre REC que correspon a una factura de COMSA de 644.000 € que és pel 
modificat d’obra de la carretera d’Inca a Caimari que ja ha comentat el Sr. Rovira. 

Finalment comenta que el Departament de Cooperació Local duu factures diverses d’energia elèctrica, 
consum de combustible, etc. 

La Sra. PALOU agraeix l’explicació donada per la Sra. Roig i anuncia que el seu Grup també 
s’abstendrà en la votació d’aquest punt. 

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

 

PUNT 10. APROVACIÓ DE L’ACORD PER LA CESSIÓ GRATUÏTA A 
L’AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DE BONANY DE LA TITULARITAT 
DEL VEHICLE LAND ROVER DISCOVERY 2.5TD AMB MATRÍCULA PM-
3474-BW. 

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

En data 16 de juny de 2010 va tenir entrada en les dependències del Servei de Serveis 
Generals Centrals escrit del director insular d’Emergències en què instava al 
Departament d’Hisenda, Obres Públiques i Innovació a realitzar els tràmits adients per 
a la cessió gratuïta del vehicle Land Rover Discovery 2.5TD amb matrícula PM-3474-
BW a favor de l’Ajuntament de Vilafranca de Bonany, per a l’agrupació municipal de 
voluntaris de protecció civil.  

Atesa la documentació adjunta a l’escrit del director insular d’Emergències de 16 de 
juny de 2010 consistent en l'informe emès pel Cap de Servei del Bombers relatiu a la 
pèrdua d'utilitat de l'esmentat vehicle, per haver quedat obsolet pel pas del temps, més 
de quinze anys de servei, i més de 200.000 quilòmetres, així com l’informe de 
valoració. 
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En data 21 de juny de 2010, el conseller executiu d’Hisenda, Obres Públiques i 
Innovació va resoldre iniciar l’expedient per a la declaració com a efecte no utilitzable 
per posteriorment, cedir-lo a l’Ajuntament de Vilafranca de Bonany, per a l’agrupació 
municipal de voluntaris de protecció civil.  

En data 2 d’agost de 2010, d’acord amb l'establert en els articles 7 i següents del Reial 
decret 1372/1986, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament de Béns de les 
Entitats Locals, la Presidenta del Consell de Mallorca va decretar la declaració 
d’aquest vehicle com a efecte no utilitzable el vehicle esmentat. 

En data 10 d’agost de 2010, el cap de Serveis Generals i Patrimoni va emetre informe 
sobre la cessió gratuïta de la titularitat del vehicle Land Rover Discovery 2.5TD amb 
matrícula PM-3474-BW declarat efecte no utilitzable. 

En data 7 de setembre de 2010, el cap de Bombers del Consell de Mallorca va emetre 
informe d’utilitat de la cessió del vehicle Land Rover Discovery PM-3474-BW per a 
l’Agrupació de Voluntaris de Protecció Civil de Vilafranca de Bonany. 

En data 21 de maig de 2013, el director insular d’Emergències ha emès informe sobre 
la conveniència de la signatura del conveni de col·laboració entre el Consell de 
Mallorca i l’Ajuntament de Vilafranca de Bonany per a la cessió del vehicle Land 
Rover Discovery 2.5TD amb matrícula PM-3474-BW a favor de l’Ajuntament de 
Vilafranca de Bonany, per a l’agrupació municipal de voluntaris de protecció civil 

Atès l’informe del TAG cap de Serveis Generals Centrals i Patrimoni de data 10 de 
juny de 2013; atès l’informe de la Secretaria General del Consell de Mallorca de data 
18 de juny de 2013; i atès l’informe de fiscalització prèvia de l’expedient de data 23 
de gener de 2014 (núm. ref. 157.2/13). 

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, eleva 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.- Cedir gratuïtament a l’Ajuntament de Vilafranca de Bonany al titularitat del 
vehicle Land Rover Discovery 2.5TD amb matrícula PM-3474-BW per a l’Agrupació 
municipal de voluntaris de protecció civil de Vilafranca de Bonany.  

2.- Aprovar el Conveni adjunt a fi de regular la cessió gratuïta de la titularitat del 
vehicle esmentat en l’apartat anterior a favor de l’Ajuntament de Vilafranca de 
Bonany, amb el text següent: 
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“CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A LA CESSIÓ DE LA TITULARITAT 
DEL VEHICLE LAND ROVER AMB MATRÍCULA PM-3474-BW A FAVOR DE 
L’AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DE BONANY 

Palma,  

REUNITS 

D'una banda, la senyora Sra. Margalida Isabel Roig Catany, consellera executiva del 
Departament d’Hisenda i Funció Pública del Consell de Mallorca, en virtut del Decret 
de Presidència de 25 de juny de 2011 de nomenament del membres dels Consell de 
Executiu del Consell de Mallorca (BOIB núm. 96 ext. de 27-06-2011) i amb el Decret 
de Presidència 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); 

D’altra, el Sr. Montserrat Rosselló Nicolau, Batle President de l’Ajuntament de 
Vilafranca de Bonany en virtut de l’Acord de Ple de 11 de juny de 2011;  

Ambdues parts es reconeixen mútua i recíprocament la competència i capacitat legal 
necessària per formalitzar aquest conveni i,  

MANIFESTEN 

Primer.- El Consell de Mallorca, d’acord amb la darrera rectificació de l’Inventari de 
Béns i Drets del Consell de Mallorca, és titular del vehicle marca Land Rover 
Discovery 2.5TD amb matrícula PM-3474-BW recollit en l’epígraf 5.1 amb número 
d’element 12. 

Segon.- Que l’Ajuntament de Vilafranca de Bonany està interessat en la cessió 
gratuïta de la titularitat d’aquest vehicle. 

Tercer.- Que la cessió d’aquest vehicle no afecta al bon funcionament del Servei de 
Bombers del Consell de Mallorca atès que es trobava fora d’ús degut a la seva 
antiguitat i per haver perdut utilitat en el nou esquema de treball. 

Per tot això, acorden subscriure aquest conveni, que es regirà per les següents 

CLÀUSULES 

PRIMERA.- OBJECTE 

L’objecte d’aquest Conveni és la cessió gratuïta de la titularitat a favor de 
l’Ajuntament de Vilafranca de Bonany del vehicle marca Land Rover amb matrícula 
PM-3474-BW recollida en l’epígraf 5.1 amb número d’element 12 de l’Inventari de 
Béns i Drets del Consell de Mallorca. 

SEGONA.- OBLIGACIONS DEL CONSELL DE MALLORCA 
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El Consell de Mallorca s’obliga a partir de la data de signatura d’aquest conveni a 
posar a disposició de l’Ajuntament de Vilafranca de Bonany el vehicle objecte 
d’aquest conveni des del moment de la seva signatura. 

El Consell de Mallorca es reserva la facultat de revocar unilateralment aquesta 
donació gratuïta del vehicle, sense tenir que abonar cap indemnització ni 
rescabalament de les despeses suportades pel titular d’aquesta cessió, sempre que 
concorrin raons interès públic o circumstàncies de necessitat urgent d’aquest vehicle o 
si se detecta que aquest vehicle no es destina a l'ús i finalitats que motiven aquesta 
donació. 

TERCERA.- OBLIGACIONS DE L’AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DE 
BONANY 

Per a la consecució dels objectius d’aquest conveni, l’Ajuntament de Vilafranca de 
Bonany s’obliga en particular a: 

a) Assumir els costs de transport del vehicle des de la seva ubicació al Consell de 
Mallorca fins al lloc que designi el cessionari. 

b) Destinar el vehicle cedit a les finalitat pròpies de l’Associació Municipal de 
voluntaris de protecció civil: Aquestes tasques són les de col·laboració en la previsió i 
la prevenció de situacions de greu risc col·lectiu, catàstrofe o calamitat pública; en la 
protecció i el socors de les persones i els béns quan aquestes situacions es produeixin; 
i en el restabliment de la normalitat de l’àrea afectada.  

c) Complir les obligacions formals exigides en la normativa aplicable al regular 
funcionament d’aquest vehicle. 

d) Assumir els costs de qualsevol tipus d’assegurança d’aquest vehicle, d’acord amb 
la normativa vigent. 

e) Assumir des del moment de la signatura d’aquest conveni totes les despeses 
derivades de la transmissió de la titularitat d’aquest vehicle, així com a assumir al seu 
càrrec qualsevol despesa derivada del manteniment, conservació o reparació d’aquest. 

f) Demanar autorització prèvia i expressa al Consell de Mallorca per modificar el destí 
del vehicle o per destinar el vehicle a altres finalitats diferents de les previstes en 
aquest Conveni. 

g) El Consell de Mallorca es reserva la facultat de revocar unilateralment aquesta 
cessió, sense tenir que abonar cap indemnització ni rescabalament de les despeses 
suportades pel cessionari, sempre que concorrin raons interès públic o circumstàncies 
de necessitat urgent d’aquest bé o si se detecta que aquest vehicle no es destina a l'ús 
previst. 

h) Assumir totes les despeses derivades del seu eventual transport fins al lloc de destí 
que el Consell de Mallorca decideixi, en cas que el Consell de Mallorca declari la 
revocació d’aquesta donació condicionada. 
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QUARTA.- JURISDICCIÓ COMPETENT 

L’ordre jurisdiccional administratiu serà el competent per a resoldre les controvèrsies 
que pugin sorgir entre les parts contractants que es sotmeten, amb renúncia al seu 
propi fur, als jutjats i tribunals de Palma de Mallorca. 

I, en prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, les parts el signen per 
duplicat i a un sol efecte, en el lloc i data ut supra indicats, de forma que en queda una 
còpia en poder de cada part que hi intervé.  

Margalida Isabel Roig Catany   Montserrat Rosselló Nicolau” 

 

3.- Sotmetre a informació pública el present acord provisional, per un termini de 
quinze dies, mitjançant el corresponent anunci en el Butlletí Oficial de les Illes 
Balears, a l’objecte que es presentin les al·legacions que s’estimin pertinents.  

Una vegada que hagi transcorregut el termini d’informació pública sense que s’hagin 
presentat al·legacions, l’acord provisional s’entendrà definitiu. 

4.- Un cop l’acord provisional sigui definitiu, les parts del conveni de col·laboració 
aprovat tenen un termini de 3 mesos per signar-lo. 

5.-Advertir quins són els recursos que es poden interposar contra aquest acte:  

Contra aquesta resolució, que esgota la via administrativa, es poden interposar, 
alternativament els següents recursos: 

a.- Directament el recurs contenciós administratiu davant el Tribunal que resulti 
competent, en el termini de dos mesos, comptadors a partir del dia següent al de la 
notificació d’aquest acord. 

b.- El recurs potestatiu de reposició davant l’òrgan que ha dictat aquesta resolució, en 
el termini d’un mes, comptador a partir del dia següent a la notificació de la present 
resolució. Contra la desestimació expressa del recurs de reposició podrà interposar-se 
el recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos, comptadors a partir del 
dia següent a la notificació de la desestimació del recurs de reposició. Contra la 
desestimació per silenci del recurs de reposició, podrà interposar-se el recurs 
contenciós administratiu, en el termini de sis mesos, comptadors a partir del dia 
següent a la desestimació presumpta. 

No obstant l’anterior, es pot exercitar, si és el cas, qualsevol altre recurs que s’estimi 

pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de 

la jurisdicció contenciós administrativa y de la Llei 4/1999, de 13 de gener, de 

modificació de la Llei 30/1992, de 26 de Novembre, de Règim Jurídic de les 

Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. 
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Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 

 

PUNT 11. APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT RELATIU A L’ALIENACIÓ DE 
L’IMMOBLE PROPIETAT DEL CONSELL DE MALLORCA UBICAT AL 
CARRER MIQUEL SANTANDREU, 1 DE PALMA, MITJANÇANT 
TRAMITACIÓ ORDINÀRIA I PROCEDIMENT OBERT AMB UN ÚNIC 
CRITERI D’ADJUDICACIÓ-SUBHASTA A L’ALÇA- 

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

 

ANTECEDENTS 

Atesa la resolució de la Consellera Executiva d’Hisenda i funció Pública, de dia 12 de 
març de 2013, d’inici de l’expedient per a l’alienació de l’immoble ubicat al carrer 
Miquel Santandreu, 1 de Palma, d'acord amb l’informe justificatiu de 11 de març de 
2013 del Secretari tècnic del Departament. 

Atesos els informes jurídics del TAG de Serveis Generals i Patrimoni de data 30 
d’octubre de 2013, 22 de gener i 21 de febrer de 2014, del Secretari General de la 
Corporació de data 11 de novembre de 2013 i nota de conformitat de 24 de febrer de 
2014 i l’informe de fiscalització prèvia de l’expedient de 26 de febrer de 2014 (núm. 
ref. 293.3/13) 

De conformitat amb els anteriors antecedents, l’Hble. Sra. Consellera Executiva 
d’Hisenda i Funció Pública, previ dictamen de la Comissió Informativa General i de 
Comptes, eleva al Plenari del Consell de Mallorca, la següent  

PROPOSTA D’ACORD 

1. Aprovar l’expedient per a l’alienació de l’immoble propietat del Consell de 
Mallorca ubicat al carrer Miquel Santandreu, 1 de Palma mitjançant procediment 
obert, amb un únic criteri d’adjudicació (subhasta a l’alça) d’acord amb el que es 
disposa en els articles 136.3 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de 
règim local i l’article 138 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de les 
Administracions Públiques, i amb assistència de mesa de contractació. 

Aquest contracte té caràcter privat i, en conseqüència, s’adjudica de conformitat amb 
el que es disposa l’art. 80.2 Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de Bases de Règim 
Local, l’art. 136 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local, 
aplicant-se supletòriament les restants normes de dret administratiu, art. 79 i 80 del 
RDLeg 781/1986, de 18 d’abril, Text refós de les Disposicions Vigents en matèria de 
Règim Local, pels articles 117 i 118 del Reglament de Béns de les Entitats Locals i 
per l’article 138 i concordants de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de 
les Administracions Públiques. En defecte d’aquestes normes s’aplicaran els articles 
1.445 i següents del Codi Civil i en el seu cas, les restants normes de dret privat. Pel 
que fa als seus efectes i extinció, aquest contracte es regirà pel dret privat. 
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2. Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars que regeixen aquesta 
contractació, i exposar-los al públic per un termini de DEU (10) dies naturals, 
comptadors a partir del dia següent al de la publicació d'aquest anunci en el BOIB, 
perquè les persones interessades puguin examinar els plecs esmentats i presentar-hi 
les reclamacions que considerin oportunes, tot això de conformitat amb el que 
s’estableix en l'article 188.3 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de 
règim local de les Illes Balears (BOIB núm. 186, Ext., de dia 27 de desembre de 
2006).  

3. Autoritzar un preu mínim de licitació del contracte de CINC MILIONS 
QUATRE-CENTS TRENTA-UN MIL SIS-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS 
(5.431.656,00 €) més els impostos legals i despeses aplicables a la transmissió de la 
propietat que, d’acord amb els plecs regidors del contracte, seran per compte de 
l’adjudicatari. 

4. Nomenar les persones que han d’integrar la mesa de contractació: 

o President: Hble. Sra. Consellera Executiva d’Hisenda i Funció Pública, 
Margalida Isabel Roig Catany. Suplent: Hble. Sr. Conseller Executiu de 
Presidència, Jaume Juan Garcia. 

o Sra. Elena Montejo Fuentes, Interventora General del Consell de Mallorca. 
Suplent: Sra. Brígida Llinàs Ferrer,  Interventora Adjunta. 

o Sr. Jeroni M. Mas i Rigo, Secretari General del Consell de Mallorca. Suplent: 
Sr. Antoni Benlloch Ramada. Secretari Adjunt del Consell de Mallorca. 

o Sr. Pedro Bonet Nadal. Cap dels Serveis Tècnics d’Obres i Manteniment. Sra. 
Marta Sabater Forteza – Rey, Arquitecta dels Serveis Tècnics d’Obres i 
Manteniment. 

o Secretari –Vocal de la Mesa: Sr. Jordi Amer Bonnín, TAG cap de Servei de 
Serveis Generals i Patrimoni. Suplent: Sra. Maria Isabel Alemany Bennàssar. 
TAG cap de Servei de la Secretaria Tècnica d’Hisenda i Funció Pública. 

5.-Obrir el procediment d'adjudicació i anunciar la licitació Butlletí Oficial de l’Estat, 
al Butlletí Oficial de les Illes Balears, amb un termini de presentació d'ofertes d’un (1) 
mes, comptador a partir del dia següent al de la publicació de l'anunci del darrer 
anunci de licitació al BOE o al BOIB d'acord amb l’article 138.8 LPAP. Si el darrer 
dia d'aquest termini és dissabte ò inhàbil, s'entén prorrogat al primer dia hàbil següent. 

Si durant el termini d’exposició al públic dels plecs s’hi presenten reclamacions, se 
suspendrà la licitació i també el termini per presentar-hi proposicions, en els casos que 
sigui necessari per resoldre la qüestió plantejada, i es reprendrà el que resti d’aquest 
termini a partir de l’endemà de la resolució de les reclamacions. 

Contra aquest Acord que posa fi a la via administrativa es poden interposar, 
alternativament, els recursos següents: 
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a) Directament el RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU davant el Jutjat 
contenciós Administratiu de Palma en el termini de DOS MESOS, comptadors a partir 
del dia següent al de la recepció de la present notificació. 

 b) El RECURS DE REPOSICIÓ potestatiu davant el Plenari del Consell de Mallorca, 
en el termini d'UN MES, comptador a partir del dia següent al de la notificació del 
present Acord. Contra la desestimació expressa del recurs de reposició podrà 
interposar-se el recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos, 
comptadors a partir del dia següent al de la recepció de la notificació de la 
desestimació de l'esmentat recurs.  

Contra la desestimació per silenci del recurs de reposició podrà interposar-se el recurs 
contenciós administratiu en el termini de sis mesos, comptadors a partir del dia 
següent a la desestimació presumpta (un mes des de la interposició del recurs sense 
que s'hagi notificat la resolució). 

Un cop transcorregut un mes des de la interposició del recurs sense que s’hagi 
notificat la resolució, podrà interposar-se el recurs contenciós administratiu, contra la 
desestimació presumpta del recurs de reposició, sense limitació temporal, mentre no 
hi hagi resolució expressa. 

No obstant l'anterior, es pot exercitar, si n'és el cas, qualsevol altre recurs que s'estimi 
pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de 
la jurisdicció contenciosa administrativa i de la Llei 4/1999, de 13 de gener, de 
modificació de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú 

 

La Sra. ROIG (consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública) explica que aquest és 
un tema que ja es va debatre quan es va tractar el pressupost ja que aquesta venda 
estava pressupostada. 

En aquests moments duen a aprovar l’expedient i aclareix que l’immoble sortirà a la 
venda amb un preu mínim de 5.431.000 €, que és el preu de la taxació, i el 
procediment que se seguirà serà de subhasta i, per tant, s’adjudicarà al preu més 
elevat. 

Per altra banda, vol fer una matisació que ja va comentar a la Comissió Informativa en 
el sentit que la proposta inicial preveia un període de 15 dies des de la publicació i 
aleshores va sol·licitar que s’ampliàs el període a un mes donat que, si hom posa a la 
venda un edifici, el promotor o l’empresa que hi estiguin interessats han de poder tenir 
temps per fer el corresponent projecte de viabilitat i 15 dies creu que és poc temps per 
això. 

No obstant aquest advertiment a la Comissió Informativa, per error la proposta de Ple 
que s’ha repartit tornava a contemplar un període de 15 dies però aquesta proposta ja 
ha estat rectificada, segons es va acordar en Comissió Informativa, però volia aclarir 
que el període de publicació serà d’un mes. 

La Sra. PALOU (MÉS per Mallorca) anuncia que el seu Grup s’abstendrà en la 
votació d’aquesta proposta i fa constar que és un mal moment, a nivell immobiliari, 
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per treure un immoble d’aquestes característiques a la venda però tot i això confia que 
tenguin sort i el puguin vendre. 

El Sr. ALEMANY (PSOE) fa notar que, com ha dit la Sra. Roig, ja varen parlar 
d’aquest tema quan tractaven el pressupost i ara explicarà la votació del seu Grup. 

En aquest sentit comenta que la venda de l’immoble per fer inversions a altres indrets 
del Consell de Mallorca els sembla encertada, cosa que també intentà fer el seu Grup 
quan governava però es varen trobar amb el començament de la crisi i la taxació de 
l’immoble no cobria les expectatives i, a més a més, la taxació anava davallant cada 
vegada. 

Aleshores varen fer unes declaracions per aclarir que retiraven la venda d’aquest 
immoble perquè el mercat anava a la baixa i consideraven que el Consell de Mallorca 
no havia de vendre un immoble en un moment de taxació baixa sinó que havia 
d’esperar a vendre l’immoble quan la situació hagués tornat a recuperar-se. 

Per això, creuen que s’hauria d’esperar a aquesta recuperació del mercat immobiliari 
per així poder vendre l’immoble a un preu molt superior. Tot i entendre que el preu de 
sortirà serà el preu mínim de venda, no està segur que se pugui cobrir perquè són 
moments difícils. 

Si quan es va iniciar aquesta venda la passada legislatura ja la varen retirar perquè no 
era el moment adequat per dur-la endavant, ara tampoc no ho és i, per tant, el Grup 
Socialista s’oposarà la venda d’aquest immoble. 

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

 

DEPARTAMENT DE COOPERACIÓ LOCAL 

 

PUNT  12. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEFINITIVA DE LA 
MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DE BOMBERS DEL CONSELL DE 
MALLORCA. 

Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu del Departament de 
Cooperació Local que diu: 

ANTECEDENTS 

En data 5 de març de 2007 el Ple del Consell de Mallorca va aprovar definitivament el 
Reglament dels Bombers del Consell de Mallorca. 

El director insular d’Emergències, a la memòria de data 3 d’octubre de 2013, exposa 
que atesa l’experiència de funcionament d’aquesta norma els darrers anys, i sense 
voluntat de plantejar una revisió total del text, es considera convenient modificar-ho 
en tres previsions: 

La primera és que el capítol 2 del títol III del Reglament regula les especialitats dins 
els Bombers del Consell de Mallorca i preveu que es puguin crear grups 
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d’especialistes o especialitzar el personal en les matèries sobre les quals, pels tipus de 
sinistres que es poden produir, es fa necessari mantenir un entrenament especialitzat i 
constant. Un exemple de grup d’especialistes és el Grup de Rescat de Muntanya del 
Bombers de Mallorca. 

Ja fa uns anys es va posar de manifest la necessitat de disposar de personal 
especialista en recerca i rescat caní, i per aquest motiu, en data 2 de maig de 2007 es 
va crear de forma experimental un grup d’aquest tipus. 

Atesa l’experiència i els resultats aconseguits els darrers anys es considera necessari 
consolidar l’existència d’aquest grup, el “Grup de Recerca i Rescat caní del Servei de 
Bombers del Consell de Mallorca” com a una unitat plenament operativa encarregada 
de recerques amb cans que disposen d’un entrenament especial. 

Per facilitar possibles modificacions de la regulació del Grup (estructura, formació i 
entrenament, remuneració, etc.) es considera convenient que al Reglament únicament 
consti la creació del grup, i que sigui mitjançant resolució del conseller/a competent 
en matèria d’Emergències que es reguli aquest. 

La segona fa referència a la gestió de les borses del Grup de Rescat de Muntanya. El 
Reglament, a l’article 31.5, preveu que “Quan es convoquin proves d’habilitació, la 
llista de persones habilitades per a rescats de muntanya que resulti de les proves 
anul·larà la llista anterior”. Es considera convenient suprimir aquesta previsió atès que 
es dona la circumstància que hi ha personal de bombers habilitat que està en borses ja 
creades i que no ocupa lloc de feina, i es podria donar el cas que, per la supressió 
d’una borsa antiga, aquest personal quedés fora de borsa i amb l’habilitació. 

La tercera fa referència a la consideració dels operadors de comunicacions com a 
agents de l’autoritat. L’article 9 del Reglament disposa textualment: 
 
“El personal de l’àrea operativa, el cap de servei i els tècnics que intervenen en un 
sinistre en exercici de les seves funcions i siguin funcionaris tenen la consideració 
d’agent de l’autoritat a l’efecte de garantir la protecció de les persones i els béns en 
situació de perill, a excepció dels operadors de comunicacions.” Per tant, a la 
regulació actual els operadors de comunicacions no tenen la consideració de agents de 
l’autoritat 
 
El Reglament inclou als operadors de comunicacions dintre l’estructura del servei dels 
Bombers del Consell de Mallorca, concretament als Serveis Centrals de l’Àrea 
Operativa, juntament amb les figures de oficial i suboficial. Les seves funcions i 
obligacions son, entre d’altres, segons l’article 13.7: 
 
- Rebre i mantenir les telefonades d’urgència, i transmetre als comandaments les 
notificacions rebudes o donar l’alarma i mantenir el contacte radiofònic amb les 
unitats. 
- A partir de la informació de demanda d’ajuda que rebi, posar en marxa el protocol 
adient a la situació 
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- Centralitzar i mantenir les comunicacions per ràdio mitjançant els diversos canals o 
freqüències, tant amb els elements del mateix servei com amb altres organismes, quan 
sigui necessari 
- Atendre el control central operatiu i garantir l’atenció telefònica i de comunicacions 
generals que afecti el servei 
- Utilitzar el recursos informàtics de què disposi i optimitzar-ne l’ús 
- Tenir cura d’arxivar i custodiar l’enregistrament de les comunicacions i posar en 
coneixement dels seus superiors de manera immediata qualsevol anomalia detectada 
 
Es considera que el fet que els operadors tinguin la consideració de agents de 
l’autoritat ajudarà, en el futur, de forma clara a garantir la protecció de les persones i 
dels béns en situació de perill, a millorar la mobilització recursos i sol·licituds 
d’informació, així com controlar i custodiar de les dades que aquests obrin en els 
arxius físics i informàtics. 
 
Aquesta possibilitat ve recolzada legalment pels articles 11 i 14 de la Llei 2/1998 de 
13 de març d’Ordenació d’emergències a les Illes Balears. 
 
Article 11. Els serveis de prevenció i extinció d’incendis i salvaments. 

1. A efectes de la llei present són serveis públics de prevenció i extinció d’incendis i 

de salvaments, dins l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, els 

següents: 

a) Els serveis insulars de prevenció i extinció d’incendis i de salvaments dels consells 

insulars.... 
 
Article 14. Personal professional. 

El personal professional és aquell que exerceix la seva activitat en algun dels serveis 

definits en el punt 1 de l’article 11 de la llei present, mitjançant relació de caràcter 

funcionarial o laboral. 

En l’exercici de les seves activitats, els membres professionals que siguin funcionaris 

públics tenen la consideració d’agents de l’autoritat a efectes de garantir més 

eficaçment la protecció de persones i béns en situació de perill, així com per a 

l’observança i compliment de la normativa de seguretat d’instal·lacions i d’activitats. 

 

En data 11/11/13 el conseller executiu de Cooperació Local va proposar al Ple 
l’adopció d’un acord d’aprovació de la proposta esmentada 

El Ple del Consell de Mallorca mitjançant acord de data 12/12/13 va acordar 
l’aprovació inicial de la modificació del Reglament en el sentit proposat pel 
Departament de Cooperació Local. 

Posteriorment, en data 16 de desembre de 2013 es va sol·licitar informe sobre la 
proposta de modificació a la Direcció General d’Interior, Emergències i Justícia del 
Govern de les Illes Balears, atesa la competència autonòmica sobre les emergències, i 
el fet que els gestors d’emergències del Consell de Mallorca presten els seus serveis, 
per mitjà d’un conveni, a la seu del Centre d’Emergències del SEIB 112 ubicat a “Es 
Pinaret”. L’informe emes per la Direcció General d’Interior, Emergències i Justícia 
del Govern de les Illes Balears de data 30 de gener de 2014 és favorable, però en 
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referència a la primera modificació de l’article 30 apartat 3 diu literalment ...trobem 
que a la redacció del darrer paràgraf no seria necessari la expressió “i de qualsevol 

altra que es pugui crear”, degut a que per a crear una altra s’hauria de modificar de 

nou el reglament. 

D’altra banda, també en data 16 de desembre de 2013 es va sol·licitar informe sobre la 
proposta de modificació a l’Institut Balear de la Dona. Mitjançant escrit de data 23 de 
desembre de 2013 es va remetre informe dels Serveis Tècnics en el qual es va 
informar favorablement, en el sentit que, literalment, l’informe diu: En l’àmbit de la 
norma no s’ha detectat l’existència de cap desigualtat per qüestió de gènere, i 

s’estima que la seva aplicació no produirà efectes diferenciadors sobre les dones i els 

homes, ni incidirà en la possible situació de desigualtat en què es troben.  

En data 13 de gener de 2014 es va publicar al tauler d’anuncis del Consell de 
Mallorca un edicte en el qual es va sotmetre a informació pública la modificació del 
Reglament. 

En data 23 de gener de 2014 es va publicar al BOIB núm. 12 l’aprovació inicial de la 
modificació, on es concedia un termini de 30 dies per presentar reclamacions i 
suggeriments i es posava de manifest que, si no se n’hi presentaven, s’entendria 
definitivament aprovat el Reglament. El termini va finalitzar dia 27 de febrer de 2014 
i segons consta a l’expedient no s’ha presentat cap reclamació ni suggeriment. 

Atès tot el que s’ha exposat, l’únic suggeriment que s’ha presentat ha estat el de la 
Direcció General d’Interior, Emergències i Justícia del Govern de les Illes Balears 

No serà necessari sol·licitar informe a la Intervenció General del Consell de Mallorca 
sobre la proposta d’aprovació definitiva de la modificació atès que a l’informe emès 
per la Interventora en data 26/11/13 sobre aquest expedient es va comunicar la no 
necessitat de fiscalitzar-ho, i no s’ha produït cap circumstància nova que ho justifiqui. 

Atès l’informe jurídic del cap de la Secretaria tècnica/Unitat d’Emergències, de data 
28/2/14 en el qual es posa de manifest la no transcendència jurídica de la proposta de 
supressió de l’expressió abans esmentada. 

Atès tot l’anteriorment exposat i per la seva instrascendència es proposa que no 
s’accepti la modificació proposta. 
D’acord amb l’article 31.2, apartat d) 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), correspon als consellers 
executius i a les conselleres executives preparar i presentar els projectes de reglaments 
o ordenances insulars relatius a qüestions del seu departament, perquè l’òrgan 
competent els aprovi a través del procediment establert. 
 

PROPOSTA D’ACORD 

Per això, propòs al Ple que, amb el dictamen previ de la Comissió Informativa 
General i de Comptes, adopti l’acord següent: 
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1. Desestimar la proposta de modificació presentada en data 30 de gener de 2014 
(entrada al registre del Departament de Cooperació Local núm. 276, de 7/2/14) per la 
Direcció General d’Interior, Emergències i Justícia del Govern de les Illes Balears.  
2. Aprovar definitivament la modificació del Reglament de Bombers del Consell de 
Mallorca, que s’incorpora com a annex a aquesta proposta. 

3. Publicar la modificació del Reglament al Butlletí Oficial de les Illes Balears.  

Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, podeu interposar recurs 
contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal 
Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos, comptadors a 
partir de l’endemà de publicar aquest acord. Tot això, de conformitat amb la Llei 
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. No 
obstant l’anterior, podeu exercitar, si escau, qualsevol altre recurs que considereu 
pertinent. 
 
ANNEX 

Modificació del Reglament dels Bombers del Consell de Mallorca 

Es modifica el Reglament dels Bombers del Consell de Mallorca aprovat en data 5 de 
març de 2007 en el sentit següent: 

 
Primer. Es crea un nou apartat 3 a l’article 30, que tendra el contingut següent: 
 
3. El Servei de Bombers del Consell de Mallorca disposa dels següents Grups 

d’Especialistes: 

 

- Grup de Rescat de muntanya 

- Grup caní de rescat 

 

Les característiques i funcionament d’aquests grups, i de qualsevol altra que es pugui 

crear, es regulen per aquest Reglament i/o per les resolucions i instruccions que a 

l’efecte dicti el conseller executiu competent en matèria d’Emergències. 

 
Segon. Es suprimeix l’apartat 5 de l’article 31 del Reglament 
 
 
Tercer. Es modifica l’article 9.1 que queda redactat de la forma següent:  
 

Article 9. Agents de l’autoritat 

1. El personal de l’àrea operativa, inclosos els operadors de comunicacions, el 

cap de servei i els tècnics que intervenen en un sinistre en exercici de les seves 

funcions i siguin funcionaris tenen la consideració d’agent de l’autoritat a 

l’efecte de garantir la protecció de les persones i els béns en situació de perill. 
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El Sr. COLL MARTORELL (conseller executiu de Cooperació Local) comenta que amb aquesta 
proposta s’acaba el procediment que s’inicià amb l’aprovació de la modificació del reglament dels 
bombers en tres punts que varen ser discutits en aquest Ple i que compten amb tots els informes 
corresponents per dur l’expedient a aprovació definitiva. 

La Sra. PALOU (MÉS per Mallorca) primerament anuncia que MÉS per Mallorca s’abstendrà en la 
votació d’aquest punt. 

A continuació comenta que, així com els bombers varen rebre amb bons ulls una de les modificacions, 
en quant a la tercera modificació (que estableix que tot el personal que treballa a l’àrea de l’112 tendria 
la categoria d’autoritat) manifesta que, atès que en aquesta àrea hi ha diverses categories laborals 
(funcionaris i interins), no es veu massa clar que es pugui aplicar la modificació proposada. 

Per finalitzar reitera l’abstenció del seu Grup i que vol quedi constància que la protesta explicada abans 
i que varen manifestar els treballadors en el seu moment. 

El Sr. COLL CANYELLES (PSOE) manifesta que el seu Grup va votar a favor de la modificació 
inicial del reglament i, lògicament, votarà a favor de la modificació definitiva però, no obstant això, vol 
fer constar dos aspectes.  

La primera observació és que considera imprescindible consolidar el Grup Caní de Rescat –així ho 
varen posar de manifest a través d’una moció que varen presentar i que va ser aprovada per unanimitat 
per aquest Ple– i ara es reglamenta i voldria alguns aclariments sobre aquesta qüestió. 

El reglament determina que posteriorment s’establiran les condicions del Grup Caní de Rescat i li 
agradaria saber si tenen previst quan estarà reglamentat, amb quants d’efectius comptarà aquest Grup 
Caní de Rescat i on estarà situat. 

La segona observació és respecte als agents d’autoritat que, tal i com deia la Sra. Palou, és cert que s’ha 
d’alertar sobre la notícia que han conegut aquesta setmana relativa a una sentència del Tribunal 
Superior de Justícia del País Basc que diu que només poden tenir la categoria d’agent de l’autoritat els 
funcionaris de carrera i se n’exclouen els interins i en aquest grup operatiu hi ha 8 efectius dels quals 3 
són interins. 

Així doncs, la proposta que formula el Grup Socialista és que es consolidin aquestes places d’interins 
precisament per evitar un possible conflicte si l’esmentada sentència la ratifica el Tribunal Suprem. 

El Sr. COLL MARTORELL contesta que, en relació a la pregunta sobre quants de membres formaran 
part d’aquest grup, diu que actualment està format per 5 membres amb 6 cans i, segons la nova 
distribució que se farà de personal, el grup estarà ubicat entre Inca i Sóller com el Grup de Muntanya. 

Per altra banda, explica que s’està fent feina amb el reglament juntament amb els membres del Grup 
Caní de Rescat que, al cap i al fi, són els coneixedors de la matèria i igualment fa constar que tendran 
en compte l’observació relativa als funcionaris de carrera per veure quines possibilitats existeixen atès 
que l’expedient compta amb tots els informes favorables. 

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

 

II) PART DE CONTROL 

PUNT 12 BIS. DECRETS I RESOLUCIONS 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 

Es donen per assabentats. 
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MOCIONS IMPULSORES O DE TRÀMIT  I DE CARÀCTER IDEOLÒGIC  

 
PUNT 13. MOCIÓ DEL GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA 
SOBRE EL CREIXEMENT DE PROBRESA DELS MENORS DE 
MALLORCA. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
Atès que ha passat ja un any i mig des de que aquest grup va fer una moció sobre el 
problema greu de l’increment de la pobresa a Mallorca, sense que el Consell, ni el 
Govern Balear ni el de l’Estat,  hagin pres cap mesura important per atacar el 
problema. 
  
Atès que la Comissió parlamentària del Govern Balear no ha avançat, com era 
previsible, en el disseny i l’aplicació d’un Pacte autonòmic a favor de la Infància i 
adolescència, així com els mecanismes parlamentaris necessaris pel seu seguiment i 
avaluació.  
  
Atès que el Parlament Espanyol no ha fet cap passa important per crear un Pla 
nacional d’acció per a la inclusió social, a  més de no actualitzar la Llei de protecció a 
la infància. 
  
Atès que el darrer informe sobre la infància realitzat per “Save the Children” a 
Espanya parla de que ”el  33,8% dels nins i nines a  España viuen en  situació de 
pobresa i exclusió social”. 
  
Atès que el Consell de Mallorca té les competències exclusives en matèria de 
protecció de menors. 
  
Atès que, entre les moltes recomanacions que fa l’Observatori de la Infancia de 
l’IMAS, en el seu informe de novembre del 2012, ens diu que és necessari:  
  
“Establir una estratègia prioritària per atendre la situació de pobresa de la infància a 
nivell insular, que contempli accions concretes descentralitzades i una estratègia 
concreta a nivell municipal, ja que és l’administració més propera per als infants”  
  
“Promoure plans locals a cada territori de Mallorca coordinats pels serveis 
comunitaris de la zona que abordin de manera realista accions orientades a donar 
suport a famílies en especials dificultats, i les ajudin a millorar les habilitats 
parentals”. 
  
Per tot això, el GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA proposa pel 
seu debat al proper Ple de la institució la següent MOCIÓ: 
  
1.-El Consell de Mallorca elaborarà un Pla Insular de protecció a l’infanta contra els 
efectes de la crisi,  per detectar i intervenir en les famílies en situació de pobresa greu, 
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per tal d’ajudar-les a protegir els  seus menors que, trobant-se en aquestes situacions, 
han incrementat el seu risc de patir greus problemes psicològics i socials. 
  
2.-El Consell de Mallorca incorporarà en aquest pla especial una línia de  subvencions 
a ajuntaments amb més problemes d’infància de menys de 20.000 habitants, per 
desenvolupar els plans locals d’infància.  
  
3.-El Consell de Mallorca modificarà el pressupost actual, per incorporar els ingressos  
especials obtinguts en els processos judicials de casos de corrupció, en aquest pla de 
menors.  
 
 

La Sra. CIRER (consellera executiva de Benestar Social) sol·licita intervenir per una qüestió d’ordre. 

Comenta que, malgrat que resulta obvi, li agradaria que, vist el context actual, consti que la moció 
conté un error de redacció en el primer punt d’acord i que quedi clar que allò que s’hi proposa és un pla 
insular de protecció a la infància i no a la infanta, és a dir, que quedi clar que parlaran de la infància i 
no de la infanta. 

El Sr. GARAU (PSOE) li agraeix a la Sra. Cirer la puntualització i assenyala que espera que aquest bon 
humor que l’acompanya avui la continuï acompanyant durant el debat d’aquesta moció. 

Tot seguit comenta que no vol fer demagògia però sí que vol tornar a fer una crida per la responsabilitat 
d’aquesta institució i la importància que té la protecció de menors i, per tant, insta a fer més esforços 
per fer front a la situació que actualment s’està vivint al món, a Espanya i a Mallorca concretament. 

Ahir mateix hi va haver un debat excepcional al Parlament de Catalunya. Va ser un debat monogràfic 
amb la participació d’entitats socials de tot tipus i s’hi va posar damunt de la taula el fenomen creixent 
de la consolidació de la pobresa d’una gran part de la població. 

Si bé pot ser cert que hi ha tota una sèrie de dades macroeconòmiques que tenen un comportament 
diferent de fa uns anys (un comportament més positiu) també és evident que hi ha una gran part de la 
població espanyola i òbviament mallorquina que s’està quedant enfonsada. 

Ja fa un any i mig varen proposar, en la mateixa línia segons el parer de molts d’experts d’entitats 
diferents, que la crisi està generant una societat cada vegada més dual, és a dir, que la gent que té més 
potència econòmica, social, cultural, etc. se’n surt i se’n surt bé o no ha estat afecta per la crisi però 
llavors hi ha una part de societat que és dependent, poc formada, amb una situació deficitària i que, en 
temps de crisi, encara n’han resultat més perjudicada, ha estat més enfonsada i s’està consolidant com 
una població pobra.  

Com deia abans, fa un any i mig varen parlar d’aquesta proposta i aleshores l’equip de govern els va 
contestar que hi havia una iniciativa parlamentària al Govern de les Illes Balears per a la creació d’una 
comissió però aquesta comissió no ha avançat suficientment com per haver elaborat un pla d’actuació. 

Les actuacions parlamentàries en l’Estat espanyol, com el cas de la modificació de la Llei de protecció 
de la infància, estan paralitzades i mentrestant hi ha informes com els de Save the Children o 
d’UNICEF que diuen que hi ha un 30% de famílies amb menors que es troben en situació de risc. 

L’Observatori de la Infància de l’IMAS també adverteix a finals de 2012 que la situació és molt 
preocupant, que hi ha una tendència a la baixa des de fa anys de consolidació de situacions de pobresa 
dins determinats barris i municipis de Mallorca més que no en altres indrets. 
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Igualment l’Observatori diu que caldria fer-se actuacions locals i comunitàries de prevenció i per 
tractar de reforçar la situació de moltes famílies a les poblacions o indrets on viuen abans de no arribar 
a situacions de maltractament o de desprotecció física o psicològica greus. 

De fet, fa més de 2 anys hi ha una comissió a l’Ajuntament de Palma que fa uns mesos va arribar a una 
sèrie de conclusions i que va detectar més de 800 nins que presentaven problemes greus d’alimentació 
i, allà on existeix aquest tipus de problema, també n’hi ha d’altres tipus. 

Així doncs, el Grup Socialista considera que és un bon moment, necessari i imprescindible, perquè 
totes les institucions i entitats (publiques i privades, ajuntaments, escoles, educadors socials, psicòlegs, 
treballadors socials, etc.) s’asseguin en la mateixa taula per plantejar-se que més hi poden fer per 
arribar a més al·lots, a més infants i a més famílies i prevenir que no s’arribi tard quan ja hagin esclatat 
els conflictes que, com tothom sap, de vegades els conflictes esclaten d’una manera dramàtica i hi ha 
nins al darrere que ho passen molt malament. 

Per això, proposa que si no un pla (perquè a la Sra. Cirer no li agraden massa) que sigui un conjunt 
d’activitats integrades, acordades i consensuades per tal de protegir millor la gent que està en situació 
de risc i que ho està passant molt malament i actuar especialment a aquells ajuntaments que tenen 
menys de 20.000 habitants (i tenen menys recursos) oferint-los una línia d’actuacions tot recuperant els 
plans locals d’infància. 

Adverteix que hi ha recursos que encara no s’han destinat a cap finalitat concreta, els recursos 
obtinguts per processos judicials en casos de corrupció. Aquests recursos podrien ser una font per 
sufragar aquest tipus d’actuacions i espera que aquesta proposta sigui benvinguda. 

El Sr. ENSENYAT (MÉS per Mallorca) fa notar que els ha agradat el matís que ha fet la Sra. Cirer ja 
que el seu Grup passava pena quan va veure la proposta de redacció d’un pla de protecció a la infanta 
que, per altra banda, no l’ha de menester però la infància sí. 

Bromes a part, remarca que actualment es viu una situació que ha esdevingut alarmant des del moment 
que tenen coneixement de l’aparició de casos de malnutrició infantil. Això estan acostumats a sentir-ho 
de països del sud allà on hi ha una problemàtica constant però no a sentir-ho d’aquesta terra. 

Imagina que, des del moment que surten els primers casos de malnutrició infantil fins a dia d’avui, la 
consellera no ha romàs mans plegades ni tampoc els tècnics dels Consell de Mallorca ni els regidors i 
batles de la majoria de municipis de Mallorca a través de les seves àrees de serveis socials. 

Malgrat això, per ventura valdria la pena fer un esforç, donada la situació, de coordinació entre les 
diferents institucions i especialment en qüestions que afecten la infància tot començant per la 
Conselleria d’Educació i passant pels diferents ajuntaments i el Consell de Mallorca.  

Fa constar que des de defora s’observa que hi ha dues coses que falten bàsicament. Una és un esforç de 
coordinació entre les entitats per fer front a aquest tipus de situacions i una altra plantejar-se que això 
com ho pagaran. 

Està clar que és important fer plans d’actuacions però, si a darrere no hi ha unes partides econòmiques 
que acompanyin aquests plans, doncs acabaran dins un calaix i la situació és prou greu com per intentar 
que això no passi. 

En definitiva, assenyala que la proposta que formula el Grup Socialista ofereix fer aquest espai de 
coordinació entre les diferents entitats i també que es possibilitin uns ingressos per fer front al conjunt 
d’actuacions que es proposin i tot això li sembla oportú a MÉS per Mallorca i, per això, hi votaran a 
favor. 

La Sra. GARCIA (PP) confirma que està totalment d’acord amb el Sr. Ensenyat en el sentit que no 
s’han de tancar els ulls davant la situació actual però fa notar que avui es troben, una vegada més, 
davant una moció que planteja el Grup Socialista sobre la pobresa i els menors tot repetint els 
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arguments que ni el govern de l’Estat, ni el Govern de les Illes Balears ni el Consell de Mallorca no han 
fet res per combatre el problema, cosa que és falsa. 

Per això, vol recordar que sí que s’hi ha fet feina, sí que hi ha partides econòmiques i, en conseqüència, 
sí que s’ha atacat aquest problema d’una manera real tal i com exposarà a continuació amb xifres i 
dades concretes. 

El passat mes de desembre de 2013 el Consell de Ministres va aprovar el Plan Nacional de Acción para 
la Inclusión Social per al període 2013-2016 en col·laboració amb distints ministeris, distintes 
comunitats autònomes i entitats locals i, de forma molt especial, amb el tercer sector. 

És la primera vegada, des de l’any 2008, que es presenta aquest pla el qual compta amb un pressupost 
estimat 136.000 milions d’euros per a aquest període de 4 anys, la qual cosa suposa més de 93 milions 
d’euros per dia per ajudar les persones en situació de vulnerabilitat. 

Puntualitza que està parlant a nivell de tot Espanya atès que es tracta d’una actuació del govern estatal, 
d’aquest govern que el Sr. Garau diu que no fa res per atacar els problemes de la infància. 

Aquest és un pla d’inclusió que per primera vegada incorpora un objectiu transversal de lluita contra la 
pobresa infantil i, en aquest sentit, afegeix que és la primera vegada que el govern de l’Estat compta 
amb un fons extraordinari de 17 milions d’euros dedicats íntegrament a lluitar contra la pobresa 
infantil. 

També s’ha posat en marxa, juntament amb les entitats socials, un pla d’urgència social dotat per a 
2014 amb 20 milions d’euros orientats a atendre situacions d’extrema necessitats a les famílies i, en 
especial, a les que tenen fills menors. 

A més a més, es manté la convocatòria per a les activitats del tercer sector a càrrec de l’IRPF per a 
projectes orientats a la protecció dels drets de la infància, prevenció del maltractament infantil i per a 
menors amb dificultats així com també reforçar l’ajuda a les seves famílies. Aquesta convocatòria està 
dotada amb 25,6 milions d’euros. 

Igualment es gestionarà el fons europeu per l’ajuda als més desfavorits que facilita aliments a les 
famílies i a aquesta finalitat es destinen 40 milions d’euros just per al primer semestre de 2014. 

D’acord amb totes aquestes dades que ha aportat, considera que no és correcte que el Sr. Garau digui 
que l’Estat no ha pres cap mesura important per pal·liar aquests problemes. A més d’això, l’IMAS 
també ha fet actuacions transversal –que el Sr. Garau hauria de conèixer– des dels serveis d’Inclusió i 
de Menors per tal de millorar aquesta situació. 

En aquest sentit enumera textualment les actuacions següents: “El programa ‘Espai’ per a la prevenció 
residencial; s’han promogut ajudes d’urgent necessitat per a fills prioritaris de la renda mínima 
d’inserció; el programa ‘Aprofita’ de repartiment d’aliments; el conveni amb Càritas per l’acció social 
de base; a través del PPB la línia específica per a activitats de programes envers la família; ajudes a 
famílies; accions coordinades amb Salut, amb serveis de pediatria i d’educació; s’ha seguit coordinant 
les actuacions amb la Direcció General de Menors, etc.” 

Recalca que es tracta d’un reguitzell d’actuacions que ara ha esmentat i que el Sr. Garau, com a 
portaveu del Grup Socialista, les hauria de conèixer. 

Assenyala també que, arran d’aquella comissió parlamentària que ha comentat el Sr. Garau i que no va 
dur enlloc, s’han esdevingut l’Estratègia d’Infància i Adolescència del Govern de les Illes Balears –que 
està a punt de presentar el pla integral d’atenció a la família– i també l’Observatori Autonòmic de la 
Infància. 
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Reitera, a continuació, que tot això que ha dit demostra que és fals que ni des del govern de l’Estat ni 
des del Govern de les Illes Balears ni des del Consell de Mallorca no se faci res per atacar aquest 
problema. 

Considera que amb tots els arguments que ha exposat queda prou constatat i justificat que el Grup 
Popular votarà en contra d’aquesta moció perquè ja s’està actuant, suficientment, contra aquest 
problema i s’estan elaborant aquests plans d’accions, ja està plantejada l’ajuda a municipis a través del 
PPB i la UGN que inclouen una planificació insular i una coordinació amb els municipis.  

Per concloure fa constar que, a més a més, aquest Ple ja va aprovar destinar els ingressos de la 
corrupció als serveis socials del Consell de Mallorca. 

El Sr. GARAU comenta que, segons les dades de la memòria que hi ha publicada en la pàgina web de 
l’IMAS, l’any 2012 es varen atendre a nivell territorial 530 casos a Llevant i 580 casos a Ponent. Són 
casos concrets d’infància. L’any 2011 varen ser 568 i 585 casos respectivament. En els anys 2010 i 
2009 es comptabilitzen xifres similars. 

El problema hi és i no poden dir que fan moltes i moltes coses però se continua atenent el mateix 
nombre de casos. De fet, per tots és sabut que hi ha molta més demanda i més problemàtica si bé el 
canal d’actuació de l’IMAS és el que és i no dóna cabuda a més gent. 

Si hi ha un conjunt de professionals que fan feina a la secció de Llevant i a la secció de Ponent i fan 
aproximadament les mateixes activitats i tenen gairebé el mateix nombre d’usuaris, això vol dir que o 
bé no hi ha més demanda o bé que no compten amb suficients recursos per atendre tota la demanda i 
així una part d’aquesta no els arriba. 

El problema que passa amb moltes persones immigrants, decebudes, enfonsades o en situació de llarga 
durada i que tenen una gran quantitat de problemes, és que ja no van als serveis socials. En canvi, 
l’IMAS –l’entitat– sí que ha d’anar a aquests llocs, hi ha de fer feina i hi ha de posar més recursos a 
disposició d’aquestes persones. 

Li observa a la Sra. Garcia que ell no se referia a tot el que ella li ha comentat (adverteix que li sembla 
que s’ha equivocat amb la xifra de 136.000 milions d’euros) sinó que la qüestió és que l’equip de 
govern li va dir fa un any mig al Ple, quan els va presentar la mateixa proposta, que estaven a l’espera 
del resultat de la comissió parlamentària que havia preparat UNICEF però aquesta comissió no ha 
acabat encara i ja duu 7 o 8 mesos de reunions i encara no té cap proposta damunt de la taula. 

Per altra banda, no s’ha oblidar que el Consell de Mallorca és l’administració competent en matèria de 
protecció de menors i no ho són ni el Govern de les Illes Balears ni les entitats. 

També li digueren que al Parlament de les Illes Balears hi havia d’haver una modificació de la Llei de 
protecció de la infància però aquesta modificació ni tan sols no l’han duita a debatre a Parlament. 

En concret, la seva intervenció està motivada per aquestes raons que són les que l’equip de govern li 
varen donar fa un any i mig per justificar que no se’n fes un pla aquí. Ara, en canvi, li donen unes altres 
raons. 

Només els queda esperar a veure la memòria de 2013 i la de 2014 i podran comprovar si el Consell de 
Mallorca està atenent més famílies i més nins amb problemes greus de caràcter social i psicològic i de 
salut. Quan coneguin aquestes dades, llavors ja discutiran si és necessari fer-hi un esforç més o no. 

El Sr. ENSENYAT manifesta que, seguint la línia del que havia comentat abans, no és cert que no s’hi 
hagi fet res. Al contrari, s’hi han fet moltes coses i es mostra content per haver sentit la gran quantitat 
de milions que s’han gastat amb aquest tema. 
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No obstant això, just el fet que avui dematí o ahir s’hagin detectat casos de malnutrició vol dir que el 
s’hi ha fet no ha estat suficient, vol dir que no hi han gastat els recursos que hi havien de gastar 
(econòmics i humans). 

El bessó de la qüestió no és només detectar i actuar davant casos de malnutrició infantil sinó, sobretot, 
fer un pla de prevenció perquè no se donin situacions de malnutrició ni de desprotecció. 

Fa notar que ell és batle d’un poble on s’han plantejat alguns casos relacionats amb aquesta 
problemàtica però, en canvi, de tots els recursos que ha enumerat la Sra. Garcia a ell no li ha arribat res 
o, almanco, res de nou, és a dir, res que no fos allò que ja tenien fins ara. 

Considera que el problema ha esdevingut tan gros que, si segueixen mantenint els recursos que hi 
havia, no són suficients per donar solució o resposta a tot el que està passant. Per això, creu que és 
adient l’elaboració d’un pla especial que coordini totes les entitats i administracions implicades, inclòs 
el tercer sector.  

La Sra. CIRER manifesta, en primer lloc, que vol agrair les aportacions de la Sra. Garcia en quant a la 
defensa d’aquesta moció però també reconeix que hi ha arguments en què tenen raó el Sr. Garau i el Sr. 
Ensenyat, és a dir, que és necessari dur a terme accions coordinades. 

Tot seguit li diu al Sr. Garau que les xifres de la memòria de l’IMAS no són, en aquests moments, 
reflex de les actuacions en matèria de menors perquè, si bé és cert que són competents en protecció de 
menors, les actuacions de l’IMAS han d’anar molt més enllà i per això no basten accions únicament de 
la secció de Menors sinó que s’han hagut d’impulsar, durant els darrers anys, accions transversals amb 
l’àrea de Menors, l’àrea d’Inclusió i els ajuntaments i tot això coordinat amb altres institucions. 

Insisteix que les accions purament emmarcades dins l’àrea o les polítiques de protecció de menors –així 
com s’entenia la protecció de menors– no són suficients. 

Certament encara falten les dades corresponents a 2013. La memòria estarà llesta, si no hi ha res de 
nou, a finals d’aquest mes de març però sí que vol avançar algunes dades no ja només per rebatre els 
arguments del Sr. Garau sinó per il·lustrar i per reforçar les accions que es duen a terme fent servir les 
dades que ja estan processades malgrat encara en queden que estan pendents de ser processades. 

Així doncs, la convocatòria d’UGN s’ha extrapolat a quants de menors pot arribar i s’ha determinat 
que, amb les actuacions de 2013 i mitjançant les accions transversals de Menors i d’Inclusió, s’ha 
arribat a 2.400 menors. 

El programa “Espai” ha arribat a 695 menors. La secció de base dels programes gestionats per Càritas 
han afectat a un col·lectiu de 670 menors. Les dades finals de 2013 de la Renda Mínima d’Inserció 
assenyalen que s’havia tengut una incidència o actuació en 1.911 menors de 16 anys. 

Encara falta quantificar el programa “Aprofita”, que és un programa que es va implantar en 2013 i és la 
primera xarxa insular de repartiment d’aliments mitjançant un conveni amb la cadena de supermercats 
Eroski i és un programa que està implantat en 43 municipis però desconeixen l’estimació del nombre 
de menors als quals s’haurà pogut arribar a través d’aquest programa. 

Tot i això i sense quantificar el programa “Aprofita”, sí que poden dir que les actuacions que s’han fet 
per combatre els efectes de la crisi en la població de Mallorca (a través d’actuacions en l’àmbit 
familiar) han permès arribar a gairebé 6.000 menors. 

Evidentment això no basta i cal seguir-hi aprofundint. El Consell de Mallorca (a través de l’IMAS) està 
coordinat amb el Govern de les Illes Balears el qual ara està avaluant tot un procés de dades per establir 
la seva estratègia d’infància i d’adolescència i creu que cal esperar a conèixer les seves línies 
d’actuació perquè després el Consell de Mallorca s’hi pugui sumar, pugui establir les seves pròpies i 
coordinar les accions. 
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També s’està a l’espera de la presentació del seu pla de família que sembla ser que estarà llest i serà 
presentat a finals d’aquest semestre. 

A partir d’aquí, sí que si veuen necessari elaborar un document insular, ella es compromet, a la llum 
d’aquestes estratègies, a posar en un document –un pla– totes aquestes actuacions que se fan des de 
l’IMAS. De moment, creu que en els plans d’actuacions que elaboren cada any per àrees ja estan 
recollides aquestes actuacions. 

El que és important és que no es quedin només amb el tema de Consell de Mallorca, amb el tema 
d’inclusió i amb el tema de menors. És imprescindible, per poder arribar a casos que difícilment els 
arribarien –com deia el Sr. Ensenyat–, una acció molt coordinada amb la Conselleria d’Educació, amb 
tots els centres educatius i els serveis d’IB-Salut, tant centres de salut com serveis d’atenció pediàtrica 
hospitalària. 

Puntualitza que molts de casos de menors és difícil que arribin directament a l’IMAS i, per això, és 
imprescindible fer una incidència molt especial en les accions de coordinació amb els serveis pediàtrics 
dels centres de salut i hospitals i amb els centres d’educació que és allà on es poden detectar alguns 
casos que serien difícils de detectar per l’IMAS. 

Per concloure, remarca que incidiran en aquesta línia i, sobretot, en la coordinació amb els ajuntaments 
i la coordinació amb el Govern de les Illes Balears a través de la Direcció General de Menors i també a 
través de les direccions generals de Salut i d’Educació. 

Sotmesa la proposta a votació, es rebutja per dotze vots a favor (PSOE i MÉS per 
Mallorca), devuit vots en contra (PP) i cap abstenció. 
 
 
PUNT 14. MOCIÓ DEL GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA 
AMB MOTIU DEL DIA 8 DE MARÇ, DIA INTERNACIONAL DE LES 
DONES. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
Un any més commemorem el dia 8 de març com a Dia Internacional de les Dones, una 
data que ens permet avaluar l’estat de la igualtat i el grau d’implicació del Consell de 
Mallorca. 
 
Diferents informes d’entitats socials internacionals estan assenyalant que les 
polítiques d’austeritat radical i retallades del Govern estan aprofundint en les 
desigualtats i bretxes socials, cronificant la situació de pobresa de milers de persones.  
 
El recent informe ombra elaborat pel moviment feminista de Mallorca i grups de 
recerca de la UIB  adreçat al Comitè sobre l’eliminació de totes les formes de 
discriminació contra la dona (CEDAW) dibuixa un panorama de greus retrocessos en 
l’àmbit de la igualtat de gènere. 
 
El gènere és un factor determinant que ha de ser objecte d’anàlisi i avaluació per part 
del Consell de Mallorca. La supressió d’aquest equip de govern de la DI d’Igualtat per 
convertir l’organisme d’igualtat en un petit reducte té efectes negatius en l’objectiu de 
la promoció de la igualtat de gènere als Ajuntaments i sobre la població mallorquina. 
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Amb el deteriorament de l’estat del benestar i privatitzacions de serveis,  les dones 
han d’assumir l’esfera de les cures i suplir el dèficit inversor de l’estat. Una 
sobrecàrrega que afecta a la majoria de dones treballadores, i especialment a les més 
vulnerables. 
 
Són múltiples els retalls que afecten a les dones: en dependència, serveis socials, 
copagaments sanitaris, dones que no cotitzen i s’han quedat sense targeta sanitària, 
dones immigrades excloses de l’atenció primària, restriccions en les rentes bàsiques, 
retalls ens beques menjador, de transport escolar, pujades llibres de text, en polítiques 
de 0-3 anys, etc. Decisions polítiques que han empitjorat la vida de les dones 
mallorquines. 
  
Si els primers anys de la crisis, aquesta va afectar més als homes i sector de la 
construcció, per a les dones l’increment de l’atur ha anat arribant posteriorment, degut 
a la reducció de l’administració pública i a l’efecte de la reforma laboral en el sector 
de serveis.  
 
Aquesta llista de retallades en drets de les dones s’amplia amb la reforma de la llei de 
l’avortament del Govern de Mariano Rajoy. Una de les legislacions més restrictives 
d’Europa que ha provocat nombroses crítiques internacionals i que contravé les 
recomanacions del propi Consell d’ Europa. 
 
Totes aquestes contrareformes i retrocessos ens condueixen a un mateix lloc, bastant 
familiar, és a dir, a les nostres pròpies llars perquè, en definitiva, és això el que està 
promovent la dreta del PP: la tornada a la llar de les dones. 
 
Davant aquesta greu situació de desigualtat de les dones a la nostra illa, i amb el 
compromís de fer de la igualtat un principi rector de totes les nostres polítiques, el 
GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA presenta pel seu debat i 
aprovació al proper Ple del Consell de Mallorca la següent MOCIÓ: 
 

1. El Consell de Mallorca impulsarà l’Escola per a la Igualtat Genèrica a tots els 
pobles de Mallorca amb l’objectiu de l’apoderament de les dones i la 
promoció de la igualtat de gènere, especialment entre la joventut. 

 
2. El Consell de Mallorca crearà una comissió específica sobre gènere i 

drogodependència, ja que són un grup molt desconegut que pateixen una doble 
estigmatització i exclusió social. 

 
3. El Consell de Mallorca aprovarà durant aquest 2014 un nou pla d’igualtat per a 

la població mallorquina, que contempli les diferents vessants socials, 
econòmiques, de conciliació, de corresponsabilitat i de participació en la vida 
pública de les dones 

 
4. El Consell de Mallorca aprovarà un Pla en el si de la comissió sobre 

explotació sexual, per analitzar el fenomen de prostitució i tracta a Mallorca, 
amb mesures i recursos per millorar la seva atenció i actuar contra les màfies. 
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5. El Consell de Mallorca impulsarà una convocatòria d’urgència anti-crisis per a 
les dones especialment vulnerables, amb fills i filles al seu càrrec, per 
combatre la pobresa infantil i rescatar-les de l’exclusió social.  

 

 
La PRESIDENTA proposa fer el debat conjunt dels punts 14 (PSOE), 21 (MÉS per Mallorca) i 26 
(PP), atès que tracten la mateixa qüestió, i tot seguit fer-ne la votació separada.  

Els portaveus de tots els Grups polítics ho accepten. 

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

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

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

És necessari i imprescindible reprendre, per la via d’urgència, les tasques que realitzava la Direcció 
Insular d’Igualtat tot treballant, braç a braç, amb l’Institut Balear de la Dona. Les dones mallorquines 
ho necessiten, vaja si ho necessiten! 

Quan a l’avortament, direm que l’església té tot el dret a tenir el seu ideari, que és el mateix, calcat, del 
Partit Popular, però sorprèn que, quan el papa Francesc està intentant obrir Roma a la modernitat i al 
sentit comú, alguns carabasses vulguin retornar a les cavernes. 

En un estat laic l’església ha de tenir el seu espai circumscrit al seu credo. Els que treballen en el món 
de la salut saben que ningú no avorta per hobby, que una dona, quan pren aquesta determinació, sempre 
és per circumstàncies sobrecarregades de sofriment i de frustració. La patològica creença d’una part de 
l’església que a aquest món hem vengut per sofrir, o que el sofriment redimeix és i ha de ser per 
creença i des de la lliure elecció d’un masoquisme ranci i malaltís. Que se flagel·lin ells, si tant els 
agrada! 

En el segle XXI les dones han hagut de patir moltíssim per arribar a poder ser les ames de la seva vida i 
del seu destí. I per culpa d’un Partit Popular ultradretà i d’una Església Catòlica, Apostòlica i Romana 
ultraconservadora, caduca i estantissa no podem, de cop, tornar a les creuades o a la Inquisició. 

Els ‘roucos’ haurien d’entendre que evitar una malformació i el patiment que ocasionarà és molt més 
cristià que les seves sàdiques imposicions. És necessari, doncs, que el PP torni al centre i que reprengui 
l’esperit de la transició. 

El pitjor de la llei de l’avortament que pretén aprovar el ministre imperial de la injustícia és que 
procedeix d’un govern que respecta més la vida dels nonats que la dels vius. I aquest sí que és un tema 
vertaderament preocupant i anticristià, perquè és molt més greu que algú perdi la vida per una situació 
purament administrativa que no impedir que neixi algú no desitjat. 

La filosofia d’ultradretana d’aquest govern del PP és, simultàniament, preàmbul i continuació de la 
consciència de poder aniquilar cultures i costums socials perquè els consideren inferiors als seus. És un 
exemple i una pràctica que tant el govern metropolità com el colonial practiquen amb un afany propi 
d’éssers miserables.” 

La Sra. CANO (PSOE) inicia la seva intervenció. 

Observa que un any més se celebra el 8 de març, Dia Internacional de les Dones, una data que ens ha 
de permetre avaluar, com a Consell de Mallorca, en quin estat es troben les polítiques d’aquesta 
institució, i de quina manera incideixen per tal de millorar la vida de les dones mallorquines.  

Fa notar que diversos informes d’entitats socials, tant internacionals com de l’illa de Mallorca 
assenyalen com a responsables de la situació actual les retallades aplicades per les polítiques 
d’austeritat radical, que han anat aprofundit l’escletxa de les desigualtats socials i la manca d’atenció a 
les dones en situació de vulnerabilitat; han fet crònica la situació de pobresa de milers de persones.   
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Esmenta el recent informe “Ombra”, que ha elaborat el Moviment Feminista de Mallorca i diversos 
grups de recerca de la Universitat de les Illes Balears. Indica que   s’ha enviat al Comitè Tècnic de 
Gènere de la ONU, que lluita per a l’eliminació de totes les formes de discriminació contra la dona, per 
fer notar que el panorama que dibuixa és molt desolador.  

Fa avinent també que les institucions públiques s’haurien d’implicar del tot per resoldre aquestes 
qüestions, raó per la qual retreu que l’actual equip de govern del Consell de Mallorca suprimís la 
Direcció General d’Igualtat, per convertir-la en un petit organisme, un reducte que quasi no té personal 
ni doblers per impulsar polítiques en aquest sentit. Reitera el retret, per destacar que aquesta decisió ha 
suposat donar passes enrere.    

Amb el deteriorament del l’Estat del Benestar, la privatització de serveis, la reforma laboral i la del 
món local, les dones han d’assumir l’esfera de les cures i suplir el dèficit inversor de l’Estat, una 
sobrecàrrega que afecta sobretot les dones treballadores i les més vulnerables. Són múltiples, les 
retallades que les afecten (Llei de la dependència, serveis socials, copagament sanitari, pensió inferior, 
manca de targeta sanitària pel fet de no cotitzar a la Seguretat Social, amb vinculació a la dels seus 
marits, etc).  

Observa que és prou clar que es tracta d’un greu retrocés en l’àmbit de la igualtat, i és inadmissible. Tot 
seguit n’esmenta encara més exemples, com ara les retallades en les beques de menjador i de transport 
escolar, en polítiques de coeducació (0 a 3 anys), en l’augment del preu dels llibres de text, etc.  

Assenyala que si en els primers anys de la crisi econòmica els més afectats varen ser els homes, 
sobretot en el sector de la construcció, en aquesta segona fase és molt més aguda en el cas de les dones, 
a causa de les retallades que ha aplicat l’administració pública, amb acomiadament de personal i 
sobretot també per l’efecte directe de la reforma laboral en el sector de serveis.  

Aquesta llista de retallades de drets i de serveis s’amplia també amb una reforma de la Llei de 
l’avortament que defensa el president de l’Estat, el Sr. Mariano Rajoy, que se convertirà en una de les 
legislacions més restrictives d’Europa i ha provocat nombroses crítiques en l’àmbit internacional 
perquè es tracta d’una reforma de la llei de l’avortament que retorna les dones d’aquest país als anys 
setanta i a fer-se càrrec de les pròpies llars, que és allò que promou la dreta espanyola.  

Diu que el seu Grup presenta la proposta a causa d’aquesta situació de greu desigualtat a Mallorca i 
amb el compromís de fer de la igualtat un principi rector. Tot seguit la llegeix, textualment. 

Reitera el retret que ha fet abans el Sr. Garau sobre la situació dels menors d’aquesta comunitat 
autònoma que pateixen greus dificultats econòmiques. Diu que són 371 les famílies, de dones soles 
amb càrregues familiars, que durant l’any passat varen sol·licitar ajuda i que estan cobrant rendes 
mínimes d’inserció; cobren una mitjana de 400 euros mensuals, per la qual cosa és impossible cobrir 
totes les despeses bàsiques familiars. És per aquest motiu que insisteix a fer notar que el Consell de 
Mallorca ha de fer un esforç més amb vista a complementar aquest tipus d’actuacions.  

La Sra. PALOU (MÉS per Mallorca) inicia la seva intervenció. 

Adverteix que el fet de parlar del dia de celebració d’algun fet significa que tal o qual cosa no va bé. 
Consegüentment, és justament això el que queda palès quan se parla del Dia de la Dona Treballadora, 
en ple segle XXI.  

Observa que, a causa de la crisi econòmica, la dona treballadora ja no és tal. D’altra banda, a causa de 
les mesures que ha aplicat el govern del Partit Popular s’ha perdut la llibertat que s’havia aconseguit 
per a les dones, treballadores o no, i ha quedat reduïda a la mínima expressió.  

Assenyala que s’ha de reconèixer la tasca positiva que se va fer en aquest sentit al Consell de Mallorca 
durant la passada legislatura, en el sí de la Direcció Insular d’Igualtat, impulsant programes d’igualtat i 
de formació en aquesta matèria en els municipis de Mallorca i en els instituts d’educació secundària, 
que és precisament on s’ha de sembrar la llavor de la igualtat pel fet que els joves d’ara seran els adults 
de demà, els que hauran d’interactuar dins la societat en igualtat de condicions, que és allò desitjable.  

Refusa, en nom del seu Grup, que s’eliminàs la Direcció General d’Igualtat amb l’excusa de l’austeritat 
i de l’estalvi necessaris per eliminar les duplicitats en la gestió d’aquesta matèria. Fa notar que a causa 
d’aquesta decisió se va perdre la inversió que s’havia fet fins aleshores, se varen desaprofitar recursos 
públics que podrien haver beneficiat tot el conjunt de la societat mallorquina si s’hagués continuat amb 
la tasca que s’havia iniciat.  
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Destaca el fet que se varen deixar de fer els programes de prevenció en els instituts i que la formació al 
personal tècnic municipal que proporciona el Consell de Mallorca ha quedat reduïda a la mínima 
expressió.  

Fa notar que l’educació per a la igualtat requereix formació i prevenció d’actituds masclistes i que a 
vegades fins i tot les dones no són conscients de tenir algunes actituds que van en contra d’aquesta 
igualtat que desitgen.  

Al malbaratament de doblers a què s’ha referit, s’hi afegeix la pretensió del ministre de Justícia, Sr. 
Gallardón, de reformar de Llei de l’avortament, la qual cosa situa Espanya a la cua d’Europa i suposa 
un retrocés de 40 anys, com a mínim, i representa un greu atac a les dones. Fa notar que la decisió 
d’avortar no és cap caprici i que ha d’estar ben regulada per garantir la seguretat de les dones que han 
de passar aquest tràngol.  

També  adverteix que no es pot obligar una dona a ser mare en alguns supòsits que la llei actual  
respecta, però són drets que ignora o prohibeix específicament la nova llei que s’aprovarà.   

Finalment reitera que el seu Grup presenta aquesta proposta per les raons que ha exposat i tot seguit la 
llegeix textualment.  

La Sra. GARCIA (PP) inicia la seva intervenció. 

En primer lloc, lamenta que hagi resultat impossible posar d’acord els tres Grups polítics representats 
en el Ple de la institució, amb vista a fer una declaració conjunta a favor de les dones mallorquines.  

Assegura que totes les persones del Grup Popular opinen que era important aconseguir-ho, aprofitant 
tot allò que les uneix i deixant de banda allò que les separa. Evidentment, les diferències són moltes, 
però reitera que s’hauria pogut aprofitar tot allò que les uneix, per afavorir les dones mallorquines.  

Fa avinent que només llegint els títols de les diferents mocions ja és possible detectar diferències, i ho 
explica. Així, el Grup MÉS per Mallorca encara parla del Dia de la Dona Treballadora, quan la ONU ja 
el va declarar oficialment el Dia Internacional de les Dones.  

Les justificacions dels diversos Grups polítics quan expliquen les raons per les quals no volien fer cap 
declaració conjunta amb el PP també han fet pensar; cada any els motius són diferents però el cert és 
que no volen fer res amb el PP.  

Quan a la proposta d’acord que presenta avui el PP, comenta que no sap quin pugui ser el motiu de 
discrepància que hi han trobat els Grups de l’oposició que els ha decidit a votar-la en contra. No entén 
que no puguin estar d’acord a impulsar un Pla d’igualtat per a la població mallorquina, o col·laborar 
amb els ajuntaments, per exemple. 

Anuncia que el seu Grup votarà en contra de les mocions que sobre aquesta qüestió presenten els Grups 
de l’oposició.  

Tot seguit s’adreça a la Sra. Cano. Es mostra ofesa, en nom del seu Grup, per les falsedats i mentides 
que ha expressat el Grup Socialista a la seva moció, concretament en el punt 9, que no repetirà perquè 
tothom les té a l’abast.  

Diu que no sap què pensar, si és degut a la ignorància i els pocs coneixements que té la Sra. Cano sobre 
la feina que es fa a l’IMAS, però evitarà ser més explícita per no caure en la grosseria. Tot i això, li diu 
que és inacceptable que faci aquest tipus d’afirmacions.  

A continuació explica de forma detallada quines són les actuacions que ha fet l’IMAS sobre aquest 
tema concret, a diversos indrets: cinefòrums a onze pobles de Mallorca sobre la corresponsabilitat dels 
homes i les dones a la llar; dos cursos de conciliació, conjuntament amb la Mancomunitat del Raiguer, 
adreçats a homes i dones que cerquen feina; un curs que és a punt d’inaugurar-se, amb el lema “Dones i 
treball”.  

Considera que queda prou clar que el PP defensa la incorporació de les dones a l’àmbit laboral, en 
condicions d’igualtat. Per aquesta raó, demana a la Sra. Cano, en nom del Grup Popular, que  la 
propera vegada s’ho pensi dues vegades abans de posar per escrit determinades afirmacions atribuïdes 
al PP.  
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A continuació s’adreça a la Sra. Palou. Li diu que només estan d’acord amb el seu Grup en una cosa: és 
inadmissible que la igualtat no sigui una realitat. Puntualitza que només coincideixen en aquest aspecte, 
però pel que fa a la resta no hi estan. 

Li retreu que falsegi la realitat, que menteixi quan afirma que l’IMAS no ha donat continuïtat al 
programa de formació.  

La Sra. Palou intervé i refusa aquest retret, i la Sra. Garcia insisteix a recordar-li que ha dit que no s’ha 
fet res, i no és cert, perquè actualment se continua la bona tasca que s’havia iniciat durant la passada 
legislatura, amb un programa d’escola genèrica, potser amb menys intensitat, però s’està continuant. 
Afirma que se farà formació específica, amb el programa IRENE, per a la informació, formació i 
prevenció de la violència sexual dels joves i els adolescents.  

Per acabar, diu que no pot entendre que els Grups de l’oposició diguin avui que se preocupen tant per la 
situació actual de les dones però després, quan governen els seus respectius partits polítics, no apliquin 
solucions a aquestes mateixes preocupacions que tenen i se limitin a pretendre titulars en els diaris, 
sense fer res de res.  

Fa notar que quan governen disminueixen el pressupost de l’Institut Balear de la Dona i no fan plans 
d’igualtat per a la dona, perquè el darrer que hi ha és de l’any 2006 i correspon al govern del Partit 
Popular.  

Reitera, per acabar, que l’única llei sobre aquesta matèria que hi ha en aquesta comunitat autònoma és 
de l’any 2006, és del Partit Popular i l’actual oposició hi va votar en contra. A més a més, l’única llei 
de protecció a la dona embarassada es troba en fase de tràmit parlamentari, és del Grup Popular, i 
també ha estat votada en contra.  

La Sra. CANO intervé tot seguit. 

En primer lloc, concreta quin és el motiu pel qual el Grup Socialista no ha volgut fer una declaració 
institucional conjunta. Diu que és tan evident com llegir les exposicions de motius de les tres mocions 
que han presentat els tres partits polítics representats al Ple. És obvi que no és possible posar-s’hi 
d’acord.  

Tot i això, considera que s’ha de distingir entre la declaració institucional, en la qual s’ha d’intentar 
cercar un plantejament més comú, i el fet d’existir un projecte de reforma de la Llei de l’avortament, 
que representa un clar retrocés per a les dones d’aquest país; és en aquest sentit que se varen produir els 
principals estires i arronses, i el seu Grup va manifestar obertament que no volia fer cap declaració 
institucional conjunta amb el PP. 

En canvi, fa notar que el seu Grup votarà a favor de la moció que presentat el PP, perquè una cosa és 
pactar una declaració conjunta de tots els Grups polítics, i una altra diferent és presentar una moció 
amb propostes d’acord que valora com a molt interessants per a la institució.  

Reitera que aquesta institució durant la passada legislatura va fer una feina molt important en l’àmbit 
de la igualtat, mentre que durant l’actual tot han estat retrocessos, per bé que ja existia un Pla estratègic 
i un Pla d’Igualtat aprovats. Diu que sap que la comunitat autònoma elabora actualment un Pla 
estratègic, al qual el seu Grup s’adaptarà, però fa notar que mentrestant els responsables actuals no han 
desenvolupat ni una sola línia de l’esmentat pla estratègic.  

Demana a la Sra. Garcia quantes persones han assistit a les sessions del cinefòrum que ha presentat 
abans com a projecte capdavanter en favor de la igualtat i li retreu el cinisme que conté la intervenció 
que ha fet. Opina que són frases impersonals i irresponsables que reflecteixen el grau de compromís 
que té el PP. Ho considera inadmissible perquè destrueix el principi més elemental de la lògica, el 
principi de causalitat: causa – efecte. La causa és que les polítiques del PP generen malestar social entre 
les dones mallorquines i reitera els exemples que ha donat abans.  

Assegura que, a causa d’aquestes polítiques, s’ha retrocedit en el rànquing mundial de la igualtat, s’han 
retallat més d’un 50% les partides per atendre els casos de violència i de prevenció de les desigualtats. 
En dos anys d’aquesta legislatura, governada per el PP,  500.000 dones treballadores han perdut la seva 
feina; per primera vegada en quaranta anys, ha caigut la xifra de població activa de les dones i ha 
augmentat la precarietat en el treball a temps parcial a causa de la reforma laboral.  
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A més a més, l’escletxa salarial s’ha fet encara més gran, de forma que per aconseguir el mateix salari 
d’un home la dona necessita treballar 84 dies, i serien necessaris 9 anys per cotitzar la mateixa pensió. 
S’ha reduït el pressupost i, per acabar d’arreglar-ho, s’ha fet la nova Llei de l’avortament.    

Per concloure la seva intervenció, reitera el retrocés de 40 anys pel que fa a les polítiques d’igualtat de 
gènere i diu a la Sra. Garcia que és això, el que l’hauria de posar nerviosa, perquè tot aquest malestar a 
les dones d’aquesta terra l’estan provocant els seus propis companys de govern.  

La Sra. PALOU intervé tot seguit. 

Lamenta no poder debatre amb la Sra. Garcia, atès que possiblement tancarà el debat la Sra. Cirer.  

Diu que a l’exposició de motius de la proposta del Grup Popular se convida a reflexionar, mentre que la 
proposta de MÉS per Mallorca convida les dones del PP a fer el mateix que la Sra. Llinàs, la qual va 
plantar cara al Sr. Gallardón.  

Demana que, en el sí del PP, alcin la veu i aturin aquesta barbaritat, que és el motiu bàsic i fonamental 
pel qual el seu Grup no ha volgut fer un brindis al sol amb el Grup Popular, en el Dia de la Dona, 
treballadora o no treballadora. Reitera que no volen que quedi en paper banyat cap escrit, perquè els 
actes són una cosa i els fets són una altra: el PP ha pres un camí que pretén retornar les dones cap a 
casa seva. Atès que s’han sentit paraules tan agradables en el Ple en aquest sentit, és clar que hi ha algú 
que no té els peus a terra.  

Assegura que les polítiques del PP han ocasionat més precarietat en el món laboral, en general, però 
afecten més directament les dones. Tot seguit en posa un exemple concret que li varen explicar fa uns 
dies: a un hotel contracten una senyora, per quatre hores de treball de neteja, i li assignen 38 
habitacions. És clar que és inacceptable, a més de ser d’impossible compliment. Destaca que el cert és 
que aquesta senyora pot perdre la seva feina si no compleix aquestes exigències laborals que té i de 
moment ningú no ha mirat pels seus interessos.  

Demana a les dones del PP que plantin cara al Sr. Gallardón, perquè les escolti a elles, que per als 
temes propis de les dones hi tenen molt més a dir que la Conferència Episcopal; és obvi que el Sr. 
Rouco no es pot fer ni la més mínima idea del que significa un embaràs, ni una família que es troba en 
una situació límit o el que pot implicar dur a terme un embaràs inclòs en algun dels supòsits 
d’avortament que la llei actual permet. 

Afirma que els motius pels quals el Grup MÉS no vol fer un brindis al sol amb el Partit Popular no són 
diferents cada any, sinó que cada any són els mateixos, i més greus; cada any s’agreugen més les 
diferències que tenim.  

Finalment, adverteix que si llegeixen les propostes d’acord de la moció del PSOE, les de la moció de 
MÉS per Mallorca i les que presenta el Grup Popular, observaran que segueixen la mateixa línia, per la 
qual cosa el Grup MÉS les votarà a favor, perquè responen exactament a allò que demana el seu Grup a 
l’exposició de motius i a la primera proposta d’acord de la seva moció: que el Consell de Mallorca 
segueixi fent feina a favor de la igualtat. És evident, que hi ha de fer feina, per la qual cosa tendran el 
suport del seu Grup polític.  

La Sra. GARCIA intervé a continuació. 

Fa avinent a la Sra. Palou que els motius pels quals l’any passat el seu Grup polític no va voler 
presentar una declaració institucional conjunta amb el Grup Popular no varen ser els mateixos 
d’enguany. Li diu que té els dos correus de l’any passat, i el motiu era per una qüestió educativa. 

El Sr. GARAU (PSOE) interromp en aquest moment la intervenció de la Sra. Garcia, per sol·licitar l’ús 
de la paraula, per una qüestió d’ordre. Demana si se poden repartir el temps, entre els diversos 
portaveus.  

La PRESIDENTA respon que no se poden repartir el temps entre els diversos portaveus.  

El Sr. GARAU agraeix l’explicació. 

La Sra. CIRER (consellera executiva de Benestar Social) comenta que cada vegada que se tracten 
temes relacionats amb la dona i la igualtat, s’arriba a un punt en què en comptes de clarificar postures li 
generen alguna confusió.  
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Sobre les tres mocions que s’han tractat avui referides a aquest tema, i atès que les qüestions que 
tracten sortiran a cada debat, diu que vol començar per reconèixer la feina que ha fet la Direcció 
General d’Igualtat, però demana que no insisteixin a fer aquest tipus de recriminacions, perquè la causa 
no són les retallades, ni cap situació d’inconsciència. Assegura que quan se va planificar i organitzar la 
feina que correspon a l’àmbit de competències del Consell de Mallorca aquesta tasca i la seva 
distribució se va fer a consciència.  

Afirma que se va estudiar convenientment què era o no era competència d’aquesta entitat, per tal 
d’evitar duplicitats i que va quedar clar que Igualtat era una competència autonòmica, tot i que el 
Consell de Mallorca manté també una part d’aquesta per voluntat política i per mandat legislatiu i té 
una sèrie de tasques encomanades. 

Reitera que la retirada de la Direcció Insular d’Igualtat se va fer a consciència, perquè no donava 
resposta a l’organigrama de feina que havia fet la institució. Per aquest motiu, demana que no li 
retreguin constantment, i que ho assumeixin, de la mateixa forma en què ella ha reconegut la feina feta 
durant la legislatura anterior en aquest àmbit des del Consell de Mallorca.  

Mostra el seu convenciment que, durant aquesta legislatura, allò que beneficia les dones és el fet de 
treballar de forma coordinada amb l’Institut Balear de la Dona, del Govern balear, que és l’entitat que 
té les competències sobre Igualtat, pel fet que facilita molts de llocs de trobada i de feina positiva.  

A continuació proposa una reflexió sobre el fet que els grups polítics de l’oposició puguin votar a favor 
de la proposta del Grup Popular mentre que a aquest grup li costi acceptar les de l’oposició. Comenta 
que potser el motiu és que la proposta del PP és més realista, més centrada en l’àmbit de competències 
que li correspon, en allò que realment se pot fer. 

Atès que la Sra. Palou ha afirmat que el seu Grup no vol fer declaracions institucionals conjuntes 
perquè refusa els brindis al sol, li respon que ella tampoc li sembla bé presentar mocions que no siguin 
realistes i que ella no pugui assumir des de la capacitat que té per fer la seva feina.  

Assegura que el seu equip de treball no té cap persona amb qui discrepi, dins el Govern balear, ni 
pretén reafirmar la seva condició política o fer gestions de caire electoral  per mitjà d’una direcció 
general insular.  

Reitera els arguments anteriors i també el seu convenciment d’haver fet la feina tal i com correspon a la 
institució assumir-la, de la mateixa forma que si més endavant tornen a governar aquesta institució el 
partits que actualment es troben a l’oposició faran també el seu propi organigrama i un repartiment de 
la feina d’acord als seus criteris. 

Reconeix, i ho agraeix com pertoca, que moltes de les accions que se realitzen ara són possibles gràcies 
a l’herència rebuda, que el seu equip de treball ha reprès, tot i que ho faci amb una intensitat diferent 
perquè se coordina amb una entitat suprainsular, que és la que té la competència per dur endavant 
aquestes actuacions. 

Per acabar, afirma que per commemorar el Dia de la Dona dia 8 de març no fan cap favor a les dones si 
no tenen la capacitat d’avenir-se, una sola vegada a l’any, els tres Grups polítics que tenen 
representació en el Consell de Mallorca, per tal d’aconseguir el necessari consens en torn a una 
declaració institucional conjunta. Aquest seria el mateix cas del 25 de novembre, Dia de la Violència de 
Gènere.  

Evidentment, cadascuna de les portaveus dels Grups polítics sabrà a qui fa favor marcant postures 
diferents i cercant excuses per no fer una declaració institucional conjunta, però reitera que a les dones 
no les ajuda gens, aquesta actitud.  

Quan a l’avantprojecte de la Llei de l’avortament, comenta que no cal acudir al ministre Sr. Gallardón, 
perquè en totes les formacions polítiques hi ha dones, per la qual cosa el PP, amb les dones que té en el 
Congrés dels Diputats, ja farà les millores oportunes a l’avantprojecte, basades en les aportacions que 
s’hagin fet en el procediment que pertoqui.   

Fa avinent que ella no és conscient d’haver-se negat en cap ocasió a participar en cap acte conjunt 
sobre aquestes qüestions, per fer costat a companyes de l’Ajuntament de Palma o a d’altres institucions 
de govern socialista, tot i ser vigent una llei del govern socialista que contenia molts de punts que ella 
no compartia, com és el cas que una menor de setze anys pogués avortar sense el consentiment de la 
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mare. Assegura que aquest és el seu parer, no només com a representant del PP, sinó com a dona i com 
a mare de tres filles.  

Reitera que molts d’aquests punts de la llei li provocaven angoixa, però això no era excusa per no 
sumar esforços per afavorir el col·lectiu de dones de Mallorca –no un partit polític concret– en un dia 
tan assenyalat.  

Tot i que la Sra. Palou tregui com a conclusió que si s’ha de celebrar aquest dia és perquè les coses no 
van bé, ella opina que precisament el fet de tenir un dia ben definit al calendari pot servir per reafirmar 
els compromisos, cada partit polític els seus, per unir esforços, per transmetre la sensació que el dia és 
important per al col·lectiu al que fa referència, i per demostrar que tenen clar que aquest col·lectiu és 
del tot important per a les polítiques que segueixen dins totes les àrees de govern.  

Fa notar que, a partir d’aquestes consideracions, és obvi que s’ho han de replantejar.  

Per acabar, agraeix que els Grups de l’oposició votin a favor de la moció que presenta el Grup Popular.  

Sotmesa la proposta a votació, es rebutja per dotze vots a favor (PSOE i MÉS per 
Mallorca), devuit vots en contra (PP) i cap abstenció. 
 
 
PUNT 15. MOCIÓ DEL GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA 
DE SUPORT ALS AJUNTAMENTS QUE PLANTEGIN UN CONFLICTE EN 
DEFENSA DE L’AUTONOMIA LOCAL DAVANT EL TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL MOTIVAT PER L’APROVACIÓ DE LA LLEI DE 
RACIONALITZACIÓ I SOSTENIBILITAT DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
La Llei 27 /2013, de 27 de desembre de 2013, de Racionalització i Sostenibilitat de 
l'Administració Local ( BOE núm 312 de 30 de desembre del 2013) ja està en vigor 
des del principi de l'any 2014.  
Batles i regidors, de tots els partits polítics, han reivindicat, des de fa anys, de manera 
unànime, la necessitat d'actualitzar les lleis que regulen les competències i el 
finançament de les Entitats Locals.  
Ara, quan la societat ens demanda l'acord i el consens al voltant de qualsevol canvi 
del nostre model d'Estat, s’ha aprovat en el mateix Parlament de l'Estat  una Llei de 
Reforma Local que qüestiona els fonaments del municipalisme i, amb ell, la base 
mateixa d'un model que ha garantit la cohesió social del nostre país durant els últims 
30 anys.  
Tots som conscients de la necessitat d'aplicar el rigor, l'austeritat i l'eficiència en 
l'administració dels recursos però, en cap cas, aquests arguments es poden utilitzar 
com a coartada per suprimir-los o encarir serveis públics. Enlloc d'assegurar els 
serveis mínims que els Ajuntaments han de prestar,  el que es és que aquests perillin 
seriosament.  
 Amb aquesta reforma, milers de Batles i regidors, que han estat elegits pels ciutadans 
a les urnes per governar en els seus pobles i ciutats, ja no seran els responsables a 
l'hora de prendre les decisions i gestionar els serveis que haurien de  prestar pels seus 
Ajuntaments.  
Els Ajuntaments van ser les institucions clau durant la transició democràtica, 
governen des de la proximitat i aquesta ha estat el senyal d'identitat que ha facilitat la 
profunda transformació i modernització d'Espanya durant les últimes dècades. La 
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proposta del Govern d'intervenir i buidar de competències a una gran majoria de les 
Entitats Locals posa en perill i fa més fràgil la nostra democràcia.  
Sembla que el Govern redactà aquesta Llei des d'un profund desconeixement del 
paper real que exerceix l'estructura municipal en la vertebració de l'Estat. Sembla 
ignorar que els serveis públics no es poden valorar exclusivament per criteris 
econòmics, sinó que també s'han d'avaluar, amb caràcter prioritari, pel benefici social 
que comporten als seus usuaris, els ciutadans i ciutadanes.  
La garantia de la cohesió social i territorial ha estat la base del nostre model d'Estat 
constitucional. El govern local dels petits municipis (el 86,13%, és a dir, 6.796 
Ajuntaments tenen menys de 5.000 habitants) ha resultat una eficaç forma de facilitar 
l'exercici dels drets dels nostres veïns, l'accés en condicions d'igualtat de prestacions i 
serveis, no important el lloc on visquin, combatent  amb això la despoblació i el 
desarrelament en el medi rural i promovent un desenvolupament rural sostenible.  
Des del municipalisme hem vingut reclamant una reforma de les lleis i del 
finançament local que permetés a les Entitats Locals exercir les seves responsabilitats 
amb competències ben definides i finançament suficient. Doncs bé, lluny d'atendre les 
demandes històriques de Batles i Batlesses i de Federacions de Municipis, la proposta 
de reforma suposa deslocalitzar i allunyar dels seus destinataris, els veïns, les 
competències pròpies dels Ajuntaments i preveure el traspàs de competències i 
recursos financers, és a dir, de recursos econòmics,  a  les Comunitats Autònomes i, 
en  els casos de les competències anomenades "impròpies", lluny d'assegurar la 
prestació dels serveis, seran suprimides al no ser prestades per cap altra 
Administració. D'altra banda, aquells serveis que passin al Consell de Mallorca 
podran ser privatitzats amb el consegüent augment de taxes i preus, que pagaran els 
ciutadans. 
A més a més, hi ha tres altres motius que fan que molts Ajuntaments acudeixin al 
Tribunal Constitucional demanant-li que paralitzi i anul·li l'esmentada Llei, plantejant 
un conflicte en defensa de l'autonomia local: 

1. La Llei lleva competències als Ajuntaments, vulnerant la garantia 
constitucional de l'autonomia local reconeguda en els articles 137 i 140 de la 
Constitució. Per un costat pot apartar als municipis, especialment els menors 
de 20.000 habitants, de la prestació de serveis mínims obligatoris. D’aquesta 
manera, el paquet fonamental dels serveis que actualment presten els 
Ajuntaments passaran a mans privades quan els assoleixin els Consells i les 
Diputacions, i acabaran sent un negoci quan abans eren un servei públic de 
qualitat. 

2. Aquesta Llei estableix mecanismes de tutela, condicionants i controls que 
situen a les Entitats Locals en una posició de subordinació i de dependència 
jeràrquica. 

3. L'esmentada Llei vulnera el principi democràtic en l'àmbit local ja que, quan el 
Ple de la Corporació no arribi a la majoria necessària en primera votació per 
acordar l'aprovació dels pressuposts, plans econòmics i financers, plans de 
sanejament, etc. serà la Junta de Govern Local qui les podrà aprovar. 
D'aquesta manera es desprèn a l'oposició del coneixement, el control i la 
votació sobre temes de vital importància pels Ajuntaments, mesura 
radicalment anticonstitucional. 

Com a conclusió, l'autonomia local està garantida per la nostra Constitució i per la 
Carta Europea com un dels principis que fonamenten la democràcia. Així, la cohesió i 
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la vertebració social i territorial d'un Estat descentralitzat es veu greument retallada 
per la Llei 27/2013. 
El compromís amb els nostres veïns i la nostra responsabilitat com a governants a 
Ajuntaments i Consells ens exigeix un pronunciament clar en defensa dels Governs 
Locals. 
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: 
PRIMER. – El Consell de Mallorca donarà suport públic a tots els Ajuntaments de 
Mallorca que hagin iniciat la tramitació per a la formalització del conflicte en defensa 
de l'autonomia local contra els articles primer i segon i altres disposicions afectades 
de la Llei 27/2013, de 27 de desembre de 2013, de Racionalització i Sostenibilitat de 
l'Administració Local ( BOE núm. 312 de 30 de desembre del 2013) d'acord al text 
del recurs i segons l'assenyalat en els arts. 75 bis i següents de la Llei Orgànica 
2/1979, de 3 d'octubre, del Tribunal Constitucional . 
SEGON. – El Consell de Mallorca sol·licitarà, a tal efecte, dictamen del Consell 
d'Estat , d'acord amb el que estableix l'art. 75.3 de la Llei Orgànica 2/1979 , de 3 
d'octubre, del Tribunal Constitucional, a través del Ministeri d'Hisenda i 
Administracions Públiques, a petició de l'entitat local de major població (art. 48 Llei 
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local ), així com atorgar a 
aquesta entitat la delegació necessària. 
 
 

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

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

“Molt honorable Sra. presidenta, senyores i senyors consellers: 

L’Estat efectivament s’ha de reduir. Les administracions públiques és cert que s’han de minvar però no 
de qualsevol manera i menys conforme a la ideologia dels partits polítics sinó en funció de les 
necessitats bàsiques dels ciutadans que estan garantides per la Llei de bases de règim local i la garantia 
institucional de les administracions públiques. 

Això vol dir metafòricament, si aplicam allò que vostès pensen, que un administrat ha de poder triar 
entre el cotxe privat o anar amb transport públic. Des del govern, i utilitzant l’administració com a eina 
de govern, no se li pot obligar que utilitzi només transport públic que és el sembla que vol l’esquerra ni 
tampoc només el cotxe privat, que sembla que és el que vol la dreta. 

La garantia institucional vol dir això i més. Vol dir defensar de manera responsable un mínim, unes 
bases establertes de servei públic que no es poden fer enrere. La sanitat, l’educació, la justícia que són 
serveis bàsics per l’Estat, són serveis que allà on s’han privatitzat –fa poc han tengut l’exemple de 
l’experiència de Madrid– ja sabem que no funcionen. 

Hi ha duplicitat administratives, hi ha diputacions provincials encara que s’enfronten directament amb 
les competències de l’administració autonòmica, però hem de saber a què respon aquesta duplicitat.  

No és el mateix mantenir institucions obsoletes com les diputacions a dir el que vostès diuen i hi ha 
senyors del Partit Popular que han dit que qualsevol horabaixa d’aquestes tancarien el ‘Gran i General 
Consell de Mallorca’. 

És a dir, que llevam d’enmig el que afecta a la feina de govern i deixam l’administració pública igual 
que abans que s’aprovàs la Constitució Espanyola de l’any 1978. Aquesta és la realitat del que en 
realitat volen fer. Per tant, senyors de l’esquerra no han de lluitar per unes competències retallades, han 
de lluitar perquè els conservadors no tornin a fer d’Espanya un país sense garanties institucionals, sense 
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la garantia de protecció de les administracions públiques a través del Tribunal Constitucional, que ha de 
ser també  independent. 

Tornar enrere ara farà que els municipis de menys de 120.000 habitants –i aquí a Mallorca en tenim 
molts que són així– hauran d’explicar als administrats que només poden agafar el cotxe privat, que ja 
no hi haurà transport públic, ni recollida de fems, ni neteja dels parcs, ni ambulàncies si no és perquè 
empreses privades trauran aquests serveis que s’han de demostrar que no són competitius. 

És curiós que cercar petroli ens faci competitius però oblidam que els serveis públics, de vegades, són 
deficitaris perquè han de ser eficients independentment de la rendibilitat que tenguin. Això ens fa 
pensar que el que s’ha de millorar en realitat és la competència de les polítiques públiques, de la gestió, 
perquè el que està en perill no és un servei de millor o pitjor qualitat, no ens enganem; el que està en 
perill és la justificació mateixa de per què hem de menester una administració que no funciona perquè 
els responsables públics no han sabut gestionar allò que és públic i que ara tampoc no funcionarà 
perquè les entitats privades tenen un interès especulatiu molt enfora d’un servei públic que qualitat. 

Per què no escolten el poble? Siguin raonables igual que diu aquesta llei, facin feina mirant per 
l’administrat i deixin de fer experiments amb gasosa amb les competències garantides en la Constitució 
Espanyola de 1978. 

Moltes gràcies.” 

El Sr. FERRÀ (PSOE) inicia la seva intervenció explicant que d’aquesta moció que el seu Grup duu 
avui a Ple l’equip de govern podrà dir que no versa sobre una competència pròpia del Consell de 
Mallorca però, en aquest sentit, observa que el Consell de Mallorca és administració local. 

Evidentment la llei l’ha feta el govern central de Madrid però considera que el Consell de Mallorca, 
com administració local que és, ha de fer costat a aquells ajuntaments que ho demanin i la moció 
únicament demana que els ajuntaments que s’han adherit a aquest conflicte que s’ha plantejat en 
defensa de l’autonomia local siguin atesos pel Consell de Mallorca. 

Adverteix que, en definitiva, defensar aquesta autonomia local és defensar els drets dels ciutadans. 
Defensant aquests ajuntaments, el Grup Socialista el que pretén és defensar els drets dels ciutadans. 

Aquests drets es veuen clarament vulnerats en tres aspectes d’aquesta llei i que són els que han motivat 
que es plantegi aquest conflicte en defensa de l’autonomia local davant el Tribunal Constitucional. 

En primer lloc, la llei lleva competències als ajuntaments, sobretot als de menys de 20.000 habitants. 
Lleva competències en quant a la prestació de serveis mínims, els serveis més propers als ciutadans. El 
servei de recollida de fems, d’aigua potable i clavegueram i els serveis socials d’atenció primària són 
els més propers als ciutadans. 

Tots els que són o han estat batles ho coneixen perfectament i saben que els ciutadans estan molt 
agraïts de tenir la gestió d’aquests serveis a prop perquè això els facilita poder anar a demanar comptes 
o quan els sorgeix un problema exposar-lo al regidor o al batle del seu municipi. 

Quan s’apliqui aquesta reforma, aquests serveis podran ser prestats per les diputacions i, en el cas de 
Mallorca, pel Consell de Mallorca i això allunyarà la gestió dels serveis dels ciutadans que, a més a 
més, són els més necessitats com per haver d’anar a encalçar qui els resol el problema i ben segur que 
aquests ciutadans no vendran a parlar amb la presidenta del Consell de Mallorca ni amb el conseller 
que correspongui. 

Una altra qüestió important és com se prestaran aquests serveis. No creu que el Consell de Mallorca 
creï una empresa de recollida de residus per tot Mallorca com és, per exemple, EMAYA. No creu que 
el Consell de Mallorca gestioni el tractament d’aigua potable ni la distribució d’aigua potable a tots els 
ajuntaments a través d’una empresa del Consell de Mallorca. Com es farà doncs? Segurament aquests 
serveis es privatitzaran. 

Tothom sap que aquests serveis bàsics quan es privatitzen, en moltes ocasions, són més cars i més 
deficients, cosa que està prou demostrada. A part d’això, el més greu és que s’allunya la gestió 
d’aquests serveis del ciutadà que és qui els ha de gaudir. 

Un altre punt és que, com sempre –i ara es reafirma molt més–, els ajuntaments són els “dolents de la 
pel·lícula”`. Són els culpables de la crisi, són els culpables del dèficit, del deute, etc. quan tot això està 
demostrat clarament, amb números, que no és així excepte pel que fa a alguns ajuntaments. 
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Remarca que aquest és l’esperit de llei atès que clarament diu que s’estableixen uns mecanismes de 
tutela perquè per a aquells batles que no són de fiar el govern tendrà un infiltrat dins l’ajuntament (que 
el pagarà el mateix ajuntament), infiltrat que retrà comptes al Ministeri d’Economia: la Intervenció 
donarà comptes al Ministeri d’Hisenda i Economia. 

Per altra banda, en compliment de la Llei d’estabilitat pressupostària, el govern central podrà ser o serà 
el que dirà als ajuntaments com han de gestionar els seus comptes i, per això, demana que quina 
autonomia serà aquesta. 

Llavors, els consells insulars o les diputacions, en el seu cas, podran decidir quins són els ajuntaments i 
quins no que hauran de retre comptes per demostrar que presten un servei de manera més eficient i més 
barata de la que proposa el consell insular. Això denota clarament que tornen a posar l’administració 
local a un nivell com de tercera divisió. 

En darrera instància i mirant, sobretot, per la defensa de ciutadans diu que es vulnera un principi 
democràtic fonamental. Aquelles qüestions que fins ara eren competència únicament i exclusivament 
del ple de l’ajuntament (com, per exemple, aprovar pressuposts, plans econòmics, plans de sanejament) 
ara, si el govern municipal no té majoria absoluta, podran ser aprovats per la Junta de Govern Local, la 
qual cosa resta transparència i elimina un debat al ple que desprèn a l’oposició del control que fins ara 
podia tenir i, conseqüentment, els ciutadans hi estan molt menys representats dins les institucions. 

Reafirma que el sentit d’aquesta moció no és en defensa dels ajuntaments ni d’unes idees sinó en 
defensa dels ciutadans. 

Observa que ha quedat un poc decebut perquè havia pensat que, com que al Ple del Consell de 
Mallorca hi ha molts de batles o que ho han estat, podria encetar una reflexió sobre aquest tema però 
veu que no serà així perquè el Sr. Rovira ha demostrat i ha retratat clarament el seu partit polític quan 
han fet palès que qui realment els importa són les grans empreses però no els ciutadans. 

Matisa, per aclarir aquest argument darrer, que el túnel de Sóller no es pot rescatar però sí les autopistes 
de Madrid i el motiu que ha esgrimit el Sr. Rovira és perquè les grans empreses concessionàries no 
hagin d’abandonar la gestió d’aquestes concessions d’autopistes que no empra ningú. 

Ressalta que el Partit Popular va fer una promesa i no l’ha complida, encara que no vengui ara a 
col·lació. Varen prometre que eliminarien l’atur i no l’han complert. Hi ha el mateix atur i la poca gent 
que té feina la té en molt pitjors condicions que abans.  

Per concloure assenyala que en aquesta moció, que és per defensar els drets de ciutadans, hi cap tot i, 
per això, insta a reflexionar sobre el que ha plantejat i a aprovar la moció. 

El Sr. ENSENYAT (MÉS per Mallorca) assenyala que el seu Grup gairebé hagués pogut presentar 
aquesta moció de manera conjunta amb el Grup Socialista atès que ja són 22 els ajuntaments que han 
aprovat, als seus plens, sumar-se a presentar un recurs d’inconstitucionalitat contra aquesta llei. 

Aquest recurs ha d’anar al Tribunal Constitucional que és el que haurà de pronunciar-se sobre la 
constitucionalitat o no d’aquesta llei, és a dir, que determinarà si la llei s’adapta a la Constitució 
Espanyola o no s’hi adapta. 

Moltes vegades, quan parlen de la Constitució, els passa com deia antigament la gent gran dels pobles 
(“me’n record de Santa Bàrbara només quan trona”) i actualment se’n recorden de la Constitució quan 
parlen de la independència de Catalunya, és a dir, quan els catalans plantegen poder fer un referèndum 
però, en canvi, en moltes altres qüestions no se’n recorden.  

La Constitució vigent (la sacrosanta Constitució vigent) sembla que és intocable però, quan ha 
interessat, s’ha canviat i en un termini curt de temps. En aquest sentit recorda que PP i PSOE varen 
pactar una modificació de la Constitució i que precisament aquesta modificació de la Constitució que 
es va aprovar és la que ha conduït a què s’hagués de fer una reforma de la Llei de bases de règim local. 
Això ho han de tenir molt en compte. 

La Constitució planteja que hi ha tres nivells de concreció del govern: l’estatal, l’autonòmic i el 
municipal. 

És un moment històric, quan després de gairebé 40 anys de democràcia, la gent demana un canvi 
perquè creu que les institucions han quedat obsoletes i, especialment, les que estan més allunyades dels 



 79

ciutadans (el Congrés dels Diputats i, fins i tot, els governs autonòmics) pel que fa a la proximitat en 
matèria de problemàtiques de la ciutadania i de la seva representativitat. 

Modificar la Llei de bases de règim local no passa per enfortir els governs locals, que són els que estan 
més a prop dels ciutadans, i això és una errada enorme i hauria de ser a la inversa. 

Els batles esperaven –tots i per unanimitat– que seria una llei de finançament dels ajuntaments i no una 
llei que els plomàs de competències i carregàs el mort damunt les diputacions que tendran un problema 
seriós, començant per aquest Consell de Mallorca. 

Per acabar, reitera que és una moció que l’haguessin pogut dur conjuntament i que molts de 
ajuntaments on governa la seva formació política s’han adherit a la causa i, per tant, és evident que hi 
votaran a favor. 

El Sr. JUAN (conseller executiu de Presidència) comença dient que té punts d’acord amb el que ha 
manifestat el Sr. Ferrà i amb el ha manifestat el Sr. Ensenyat. 

El punt d’acord amb el Sr. Ferrà és, com diu la seva moció, la necessitat d’actualitzar la regulació del 
règim local. La Llei de bases de règim local ja està desfasada i precisa d’una actualització. 

El punt d’acord amb el Sr. Ensenyat és en quant a la defensa que ha fet de la Constitució Espanyola tot 
i que no sempre el seu discurs té aquests trets. 

En canvi, no està d’acord amb moltes de les altres coses que s’han dit. 

No està d’acord que en aquesta llei càpiga tot. El Sr. Ferrà ha parlat d’atur, de carreteres de Madrid, del 
Sr. Rovira i, per això, li diu a la presidenta que, si acaba parlant de cinema, li faci alguna observació 
perquè s’estarà sortint una mica del debat del tema. Ara s’està parlant d’una llei de racionalització i 
sostenibilitat de les administracions locals. 

Tampoc no creu que la Intervenció sigui un infiltrat dins els ajuntaments ni tampoc no creu que els 
ajuntaments siguin els dolents i la llei conceptuï en el paper dolent, dins el marc de les institucions, a 
les administracions locals. 

Ell pensa que els ajuntaments més aviat són víctimes de la proximitat perquè han de donar resposta a 
un servei que la ciutadania demanda malgrat que no sigui competència seva i que, per proximitat, els 
ciutadans acudeixen als batles i això és una despesa que assumeixen els ajuntaments. 

També assenyala que li sorprèn que per una altra banda hagin presentat unes mocions que parlen de 
reforçar el paper dels consells insulars, de la dignificació de la feina d’aquest consell i de la summa 
importància del que està fent aquest consell però, en canvi, quan hi ha una llei que regula clarament una 
sèrie de competències (a les quals estan legitimats per votació directa i sufragi universal, no com les 
diputacions) presenten una moció que van en contra d’aquesta llei que dóna major competències i 
funcions als consells insulars i li sorprèn perquè entra en contradicció amb una altra moció que més 
endavant defensarà el Grup Socialista. 

L’objectiu d’aquesta llei és bàsicament clarificar les competències, racionalitzar l’estructura 
organitzativa de les administracions locals i garantir un control financer que sigui rigorós i seriós però, 
en cap cas, no uns espies que entren dins un ajuntament a través de la Intervenció. 

La llei, respecte a les competències municipals diu que, en primer lloc, assegura la prestació les 
competències pròpies dels ajuntaments amb un finançament adient i, en segon lloc i respecte a les que 
no els són pròpies, els ajuntaments les podran assumir si volen (de fet, les han hagut d’assumir moltes 
vegades per deixadesa d’altres administracions i per la proximitat amb els ciutadans) però amb unes 
regles. 

Si els ajuntaments volen assumir competències que no són pròpies, ho poden fer per delegació de 
competències. La delegació de competències és quelcom que està establert en la Llei de bases de règim 
local però, en aquests moments, aquesta llei diu que qui delega una competència la controlarà i en farà 
un seguiment però no diu enlloc que la finançarà correctament. 

Ara, en canvi, quan es delegui una competència a un ajuntament, la llei assegurarà que es podrà dur a 
terme aquesta competència amb els recursos necessaris i suficients. 

Si en lloc d’una delegació de competències, l’ajuntament vol assumir una competència impròpia 
tampoc no hi haurà cap problema però, això sí, haurà d’assegurar una sostenibilitat del sistema que està 
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assumint perquè no sigui cosa que, com diu la presidenta, que gastin el que no tenen o que, per gastar 
en coses supèrflues, deixin de cobrir les necessàries i al final hagin de vendre les coses necessàries. 

Això ho tenen molt clar les famílies. Si es dediquen a comprar coses supèrflues, més endavant hauran 
de vendre les coses necessàries i d’això parla la llei, és a dir, de clarificar l’escenari de les 
competències. 

En aquest sentit la llei determina que els ajuntaments exerceixen les seves competències pròpies amb 
dotació pressupostària correcta. Si les volen exercir per delegació o assumir competències impròpies, 
doncs s’ha de regular que, si és per delegació, les han de cobrar i, si és impròpia, s’ha de controlar que 
l’ajuntament estigui en equilibri pressupostari i no li suposi un perill gastar en una cosa que no li 
correspon perquè després no pugui cobrir les necessitats que sí que li corresponen. 

El Sr. FERRÀ li fa notar al Sr. Juan que no han parlat del mateix i recalca que ell no ha parlat, en cap 
moment, de competències impròpies, qüestió que seria objecte d’un altre debat. 

Recorda que ell ha parlat de recollida de fems, de distribució d’aigua potable i clavegueram, d’atenció 
primària en serveis socials i de res més. Totes aquestes són competències pròpies dels ajuntaments. 

També observa que desconeix perquè el Partit Popular pensa que aquestes competències no estan 
assegurades i se dóna a entendre que els ajuntaments són de dubtosa fiabilitat l’hora de prestar aquests 
serveis, cosa que ha corroborat el Sr. Juan. Pensen que els ajuntaments no són responsables. 

En les darreres paraules del Sr. Juan explicava que s’ha de demanar compte als ajuntaments, s’ha de 
veure com compleixen i com gasten els doblers i això és no fiar-se dels ajuntaments. I qui no fia, no és 
fiat, com es diu en mallorquí. 

Remarca que els ajuntaments, igual que el Consell de Mallorca, també són elegits per sufragi directe i 
han de retre comptes davant els seus ciutadans, cosa que els batles fan no cada quatre anys sinó cada 
dia. 

Per tant, creu que els ajuntaments són molt fiables, són molt propers i ho han demostrat. N’hi ha pocs 
d’ajuntaments que hagin fet fallida, si bé qualcun n’hi ha però també hi ha administracions 
autonòmiques que han fet fallida i grossa. 

Insisteix que la intenció d’aquesta moció és la defensa dels ciutadans perquè els serveis que presten les 
institucions responsables de prestar-los siguin de qualitat i siguin propers i així els ciutadans puguin 
anar a demanar o a reclamar un millor servei i que això ho tenguin a prop, que sigui fàcil i transparent. 

Reitera, una vegada més, que només s’ha referit als serveis propis dels ajuntaments i no als impropis. 
Per això, refusa que diguin que es gasten doblers en coses supèrflues (com festes i inauguracions) i que 
es deixen de prestar els serveis propis. Això ho ha dit el Sr. Juan i, per tant, és que no se fia dels 
ajuntaments ni dels batles. 

Pel que fa a l’al·lusió al Sr. Rovira, aclareix que ha acabat la seva primera intervenció parlant d’ell per 
fer una comparació ja que volia plantejar què és prioritari per a l’equip de govern: els ciutadans o la 
macroeconomia, les grans empreses, les concessionàries, etc. 

Ressalta que han quedat retratats avui perquè el Sr. Rovira ho ha dit clarament. Ha dit que és no el 
mateix rescatar el túnel de Sóller perquè els ciutadans en puguin gaudir de manera gratuïta que rescatar 
les autopistes de Madrid perquè les empreses poden fer fallida. 

Finalment, assegura que el Partit Popular no està a favor dels ciutadans sinó a favor de la 
macroeconomia i de privatitzar serveis, cosa que es veu clarament en el rerefons d’aquesta llei. 

El Sr. ENSENYAT fa constar que matisarà una qüestió per tal de centrar el debat. Creu que avui no 
vénen a discutir la llei que, per molt que ho fessin, està aprovada i no els faran gens de cas. Ja en varen 
parlar a la FELIB i a la FEMP i, per molt que varen discutir, no varen aclarir res perquè és una llei que 
s’ha aprovat unilateralment. 

El tema concret que debaten avui és que hi ha 22 ajuntaments de Mallorca, que de manera totalment 
legítima, han presentat un recurs davant el Tribunal Constitucional i, així com un batle ho és dels que 
l’han votat i dels que no, el Consell de Mallorca, que és l’ajuntament dels ajuntaments, ha de vetllar 
pels interessos dels seus i dels que no ho són.  
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Aquí tenen que hi ha un moviment de 22 municipis que s’han adherit a aquest recurs 
d’inconstitucionalitat i la moció just demana que se doni suport a aquests 22 municipis que, per altra 
banda, no diuen que no faran tal o qual cosa perquè, entre d’altres, no ho poden dir sinó que fan servir 
les eines democràtiques que tenen –les que tots varen jurar o prometre en començar la legislatura– per 
presentar un recurs al Tribunal Constitucional perquè consideren que aquesta llei no s’ajusta a la 
declaració inicial del que volien que fossin els municipis. 

Per concloure, insisteix que el bessó d’aquest debat no és discutir la llei sinó donar suport als municipis 
en relació a aquesta qüestió. 

El Sr. JUAN anuncia que el seu Grup votaran en contra d’aquesta moció per dos motius. 

El primer motiu és que el Sr. Ensenyat parla de 22 ajuntaments però a Mallorca n’hi ha 53. Això vol dir 
que hi ha 31 ajuntaments que o bé no s’han plantejat el tema o bé no li han donat suport. 

En tot cas i atès que parlen de representació, la realitat és que hi ha 22 municipis que s’han manifestat 
en un sentit i 31 municipis que, en principi, es pot interpretar el seu silenci com que donen per bona 
aquesta llei. 

El Consell de Mallorca té l’obligació de representar els seus interessos, escoltar els ajuntaments i ara 
mateix estan escoltant que n’hi ha 22 que pensen d’una manera i 31 que, en principi, no pensen igual o 
no s’han adherit a aquesta manera de pensar. 

El segon motiu és que no accepta que es deslligui el que en aquests moments els ajuntaments estan 
presentant del que és la llei.  

No entrarà a discutir una altra vegada la llei, cosa que ja s’ha fet, però sí ha de fer notar que creu és bo 
el que s’hi contempla. Era necessari regularitzar tot l’entramat d’administracions i competències per 
evitar duplicitats i per evitar que, al final, es malbaratassin els doblers públics que provenen dels 
imposts de tots els ciutadans i que les administracions s’han de limitar, en principi, a exercir les 
competències que li són pròpies. 

Tot seguit s’adreça al Sr. Ferrà i li diu que no perquè l’ajuntament i el batle estigui més a prop de 
ciutadà han d’assumir competències perquè s’hi vegin obligats. En aquest sentit li adverteix que no 
confongui les seves paraules i li recorda que abans deia que en moltes ocasions els ajuntaments són 
víctimes de la proximitat. 

Assegura que és molt més senzill per a un ministre que està a Madrid no escoltar segons quins temes de 
residus o d’aigües que no per a un batle que té els ciutadans aferrats a ca seva. 

Així doncs, el que s’ha contemplat és que els ajuntaments moltes vegades han estat víctimes de tot això 
i han hagut d’assumir competències que no eren seves però, no obstant això, no deslligaria aquest fet de 
l’opinió que el Grup Popular té de la llei a l’hora de presentar el seu suport a aquests 22 municipis. 

Si el Consell de Mallorca, si el seu equip de govern i el Grup Popular no estan en la línia de rebutjar 
aquesta llei han de permetre que, al marge dels 31 ajuntaments que no donen suport al recurs, pensin 
que tampoc no és necessari afegir-s’hi ja que consideren que la llei és necessària i és bona per a aquest 
complicat entramat que ha resultat ser l’administració de l’Estat espanyol. 

Per concloure, recorda que el Grup Popular votarà en contra de la moció per aquests dos motius que ha 
explicat i no per cap altre motiu i afegeix que no tornarà a entrar en el debat de la llei perquè, tal i com 
ha dit l’oposició, ja hi han entrat altres vegades. 

Sotmesa la proposta a votació, es rebutja per onze vots a favor (PSOE i MÉS per 
Mallorca), devuit vots en contra (PP) i cap abstenció. 
 
 
PUNT 16. MOCIÓ DEL GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA 
CONTRA LES PROSPECCIONS PETROLÍFERES. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
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 Al passat ple del Consell de Mallorca totes les forces polítiques aprovàrem  
una Declaració Institucional contrària a les prospeccions petrolíferes a la 
Mediterrània. 
 
 Existeix un consens generalitzat entre la ciutadania i els partits polítics de què 
les prospeccions suposaran la destrucció dels nostres valors ambientals, socials i 
econòmics, tal com ho ha assenyalat en els informes la Comissió Balear de Medi 
Ambient de la Comunitat Autònoma. 
 
 És especialment rellevant la repercussió que poden tenir aquestes actuacions 
sobre els espais litorals i marítims protegits per nombroses figures de protecció tant 
estatals com internacionals, inclosa la consideració d’alguns d’aquests espais com a 
Patrimoni Mundial per la UNESCO. 
 
 Vivim amb enorme preocupació les declaracions del President del Govern 
d’Espanya, Mariano Rajoy vinculant el petroli amb una millora de la competitivitat 
econòmica al nostre país i a una energia molt cara. 
 
 Paradoxalment, al Ple on es debatien les propostes de resolució del debat de 
l’estat de la nació, el PP impedí amb la seva majoria absoluta que s’aprovessin dues 
propostes, una a iniciativa del PSOE i altre d’Esquerra Plural, que exigien l’aturada 
dels sondejos previstos a Balears.  
 
 Per aquestes raons, el Grup Socialista al Consell de Mallorca, presenta les 
següents propostes d’acord.  
 

1. El Ple del Consell de Mallorca considera que, independentment l´existència o 
no d’hidrocarburs a la mar Mediterrània, les repercussions econòmiques i els 
impactes ambientals dels projectes derivats serien molt més perjudicials 
perl’interès general de la població, tant en intensitat com en magnitud, que els 
suposats beneficis que poden generar aquestes operacions mineres. 

 
2. El Ple del Consell de Mallorca insta al Govern de les Illes Balears i al Consell 

de Mallorca a dur a terme totes les accions possibles, començant  per la via 
judicial, per aturar els sondejos sísmics, que són especialment letals per la 
fauna marina, i tenen un impacte molt fort sobre altres ecosistemes. 

 
3. El Ple del Consell de Mallorca exigeix la immediata aturada i revocació de les 

prospeccions i que no sigui executada pels riscos, impactes i repercussions 
negatives sobre el medi ambient, sobre la nostra imatge turística, sobre 
l'activitat pesquera i sobre la possibilitat de contaminació del litoral. 

 
4. El Ple del Consell insta al Govern d’Espanya a modificar la legislació actual 

relativa a les prospeccions i insta a treballar en el canvi de model de producció 
energètica actual, basat en l’explotació de recursos fòssils i a apostar 
clarament per la potenciació de les energies renovables. 
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La PRESIDENTA informa que la Unió d’Associacions de Mallorca ha sol·licitat intervenir al Ple en 
aquest punt i dóna la paraula al Sr. Francisco Fernández. 

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

“Molt Honorable Sra. presidenta, senyores i senyors consellers. 

Davant la pregunta: Veu el govern de la nació una oportunitat al petroli per ser més competitius? La 
resposta és sí. Afirmativa. Aquesta necessitat la veu el poble també? Resposta: no. Negativa. 

Així doncs, on és l’interès general de cercar petroli? És Espanya un país tercermundista? Volem unes 
Illes Balears tercermundistes? Perquè aquestes coses que el govern vagi per una via diferent al poble 
només passa al tercer món allà on s’estan espletant els recursos naturals. 

Arribam tard i malament. Ara, després de dècades de dependència exterior d’aquesta matèria prima, 
dels hidrocarburs, després d’haver viscut durant mig segle del turisme a les Illes Balears; ara, sense cap 
motivació darrere que no sigui treure un profit econòmic per a uns quants que pot ser més negatiu que 
no positiu per l’impacte ecològic i mediambiental que té i que, a més a més, es antiturístic; ara nosaltres 
permetrem cercar petroli. 

Tenim un problema greu. Se diu economia comparativa. El preu d’explotació dels recursos energètics 
fa que quan comparam el cost que això té per nosaltres en comparació amb altres països que ja tenen 
establerta i consolidada aquesta indústria, sigui un cost inassumible. 

Quan el ministre Soria diu que les explotacions petrolíferes ja estan autoritzades i que això no es pot 
aturar i, per altra banda, el mateix Partit Popular al Govern de les Illes Balears i l’altre dia al Parlament 
nacional cerca precedents a Espanya de possibles explotacions de recursos que si s’han aturat en aquest 
punt de concessió de permisos d’explotació, per qualque cosa serà. Tot això demostra que aquest partit 
polític, igual que el Partit Socialista en el seu moment, quan se tracta d’interessos mercantilistes, 
econòmics, quan se tracta de la nostra pròpia supervivència energètica, no fan plans energètics 
d’obtenció de recursos sinó que vostès fan depredació salvatge dels recursos. 

I el poble els demana: no varen fer l’altre dia una declaració conjunta, institucional, al Consell de 
Mallorca per dir no a les prospeccions petrolíferes a la Mediterrània? O és que jugant a dir una cosa i 
fer-ne una altra en realitat pensen que podran fer res més per aquest problema. De moment, sabem el 
mal que suposa per al turisme la mera possibilitat d’una explotació petrolífera que no se ni el cost 
ecològic ni mediambiental que tendrà. 

Sabeu qui paga les inversions mal fetes? No només el consumidor final de gas o de petroli sinó tots 
nosaltres, tots els mallorquins i tots els espanyols que hem de subvencionar la vostra acció de govern 
encoberta, sense informar ningú, sospitosament contrària a l’interès públic i general, duita a terme des 
del govern central de Madrid però sens tenir en compte els interessos territorials de les Illes Balears. 

Mallorca diu no! Menorca diu no! Eivissa diu no! El poble balear diu no i així ho demostren les 
massives al·legacions que rebreu. Cent mil al·legacions. 

Per això, aquesta negativa, ja era coneguda pels partits polítics des de sempre. A posta PP i PSOE ho 
han fet tot de manera encoberta, ja no hi ha marxa enrere diuen, provocant desastres naturals com els 
terratrèmols a València i sense cap cohesió social interna que doni suport a aquesta especulació 
salvatge. 

On són les negociacions internacionals per mirar de baixar el preu del petroli que importam a Espanya? 
On són els plans hidrològics? Què heu fet amb l’energia fotovoltàica a les Illes Balears? 

Però el que no us perdonarem, el que esperam que sigui jutjat en democràcia és que s’ha romput la 
cohesió social d’una nació, que amb doblers públics estigueu subvencionant la mort de la Mediterrània 
tal i com l’entenem tots els mallorquins de sempre. 

Per favor, sigueu coherents. No al petroli a la Mediterrània! 

Moltes gràcies.” 

La Sra. CANO (PSOE) comenta que en el passat Ple del Consell de Mallorca es va aprovar, entre totes 
les forces polítiques i per unanimitat, una declaració institucional contrària a les prospeccions 
petrolíferes a la Mediterrània. 
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Durant aquest mes s’han succeït a les diferents illes massives manifestacions i recollida de signatures 
en contra d’aquestes prospeccions. La presidenta del Consell de Mallorca, Sra. Salom, i el president del 
Govern de les Illes Balears, Sr. Bauzá, varen assistir a aquestes manifestacions. 

És per tots compartit –i l’informe de la Comissió Balear de Medi Ambient ho corrobora amb dades 
objectives– que aquestes prospeccions suposaran la destrucció de valors ambiental, socials i econòmics, 
alguns d’ells especialment protegits a nivell internacional i per la UNESCO. 

Si aquí a les Illes Balears –i a Mallorca– tenen un elevat grau de consens polític i social, 
malauradament per Madrid les coses va de diferent manera i el seu Grup viu amb preocupació les 
declaracions fetes pel president del govern, Sr. Mariano Rajoy, i pel ministre Soria vinculant el petroli 
amb una millora de la competitivitat econòmica al nostre país i amb una dependència energètica molt 
alta. 

Les paraules de la secretària d’estat de Turisme, Sra. Isabel Borrego, a la ITB de Berlín tampoc no han 
ajudat gaire. 

De manera paradoxal, al Ple on es debatien les propostes de resolució del Debat sobre l’Estat de la 
Nació, el Partit Popular impedia, amb la seva majoria, que s’aprovessin dues propostes. 

Una era una iniciativa del Partit Socialista que exigia la aturada immediata dels sondeigs prevists a les 
Illes Balears. Els diputats i diputades de les Illes Balears l’han justificada dient que el text era ambigu i 
massa obert. 

Doncs bé, donades aquestes circumstàncies que han passat durant aquest mes des de l’aprovació de la 
declaració institucional del Consell de Mallorca, considera que seria positiu tornar a reiterar aquest 
front comú i cercar tots els mecanismes que estiguin al seu abast per impedir aquestes prospeccions i, 
per això, el seu Grup proposa: 

- Considerar, amb independència de l’existència o no d’hidrocarburs a la Mediterrània, les 
repercussions econòmiques negatives dels impactes ambientals d’aquests projectes, que serien 
molt més perjudicials per l’interès general de la població, tant en intensitat com en magnitud, que 
els suposats beneficis que podrien generar aquestes operacions mineres. 

- Que el Ple del Consell de Mallorca insti el Govern de les Illes Balears i al mateix Consell de 
Mallorca a dur a terme totes les accions legals possibles, tot començant per la via judicial. 

- Exigir la immediata aturada i revocació de les prospeccions i que no siguin executades pels riscos, 
impactes i repercussions negatius sobre el medi ambient. 

- Instar el govern d’Espanya a modificar la legislació actual relativa a les prospeccions (perquè creu 
que el bessó del problema és aquesta legislació que ho permet) i a treballar en el canvi de model de 
producció energètica actual basat en l’explotació dels recursos fòssils i apostar, clarament, per la 
potenciació d’energies renovables. 

La Sra. CAMPOMAR (MÉS per Mallorca) assenyala que al seu Grup li ha sorprès la moció presentada 
pel Grup Socialista i, encara que hi votaran a favor, tenen la percepció que en aquesta qüestió, tan 
important i tan greu per a les nostres illes, hom viu una situació d’hipocresia i de manca de coherència 
tant del Partit Popular com del Partit Socialista.  

Només fa un mes que varen fer una declaració institucional al Consell de Mallorca en relació a aquest 
tema i ja comença a tenir dubtes si s’hi havien d’haver adherit per la manca de compromís d’aquests 
dos partits. 

En menys d’un mes s’ha fet la declaració institucional al Consell de Mallorca i a altres institucions, el 
PP s’ha manifestat amb els ciutadans en contra d’això però en tres ocasions ha votat al Congrés dels 
Diputats en contra d’aturar aquestes prospeccions. 

Reitera que el Partit Popular ha votat en tres ocasions al Congrés del Diputats en contra d’aturar les 
prospeccions i, fins i tot, en una ocasió ha votat al Parlament de les Illes Balears en contra d’una 
proposta del Grup MÉS per Mallorca per declarar LIC la zona afectada. 

També el Partit Socialista s’ha abstingut al Congrés dels Diputats en votació d’una proposta de 
compromís per aturar aquestes prospeccions. 
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Tot això li fa tenir la sensació que tot fos com una comèdia entre Madrid i les Illes Balears, comèdia 
que provoca que la societat estigui molt decebuda d’haver de contemplar aquest espectacle. 

A continuació diu que vol fer una reflexió. En aquest sentit recorda que aquesta història va començar 
l’any 1998 amb el govern del Sr. Aznar que va aprovar la Llei d’hidrocarburs. Tant en 2002 com en 
2007 ja es varen començar a fer aquestes autoritzacions a la Mediterrània. 

Després, el govern del Sr. Rodríguez Zapatero hi va afegir al banyat en aprovar els cinc permisos de 
prospeccions a la zona de València i d’Eivissa. A més a més, quan el senador Pere Sampol va proposar 
una esmena a la Llei d’economia social (esmena que comptà amb el suport del PP) per aturar les 
prospeccions, després el PSOE la va tombar al Congrés dels Diputats. 

Per tot això, sincerament creu que el Partit Socialista hauria de fer molta d’autocrítica en relació a 
aquesta qüestió. 

Comenta que, tornant al PP i més a l’actualitat, dia 26-11-2011 al Parlament de les Illes Balears 
s’aprovà, a instàncies del Partit Popular, una proposta per demanar la immediata paralització i 
d’immediata audiència del govern espanyol sobre aquest tema però, no obstant això, han passat dos 
anys i no han sabut res d’aquesta possible pressió que hagi pogut fer el Partit Popular des de 2011. De 
fet, fins que la societat civil no es va aixecar, el PP no va dur a terme cap acció que se sàpiga. 

Fa notat igualment que la Sra. Estaràs ha votat a Europa a favor del reglament del Parlament Europeu i 
va votar en contra d’una esmena de l’eurodiputat verd que proposava que no es poguessin fer 
prospeccions a la Mediterrània. 

Ha quedat palès que una cosa són les paraules i altra els fets. Els ciutadans necessiten fets i vots, és a 
dir, que es voti realment amb el compromís d’allò que s’està dient i això és el que demana el seu Grup. 

Tota aquesta successió de comissions i d’anades i tornades fan que al final es trobin, com deia la Sra. 
Cano, amb les declaracions del ministre que diu que això no ho aturarà ningú, paraules que deixen en 
evidència les declaracions del Sr. Bauzá. 

Després hi ha una secretària d’estat de Turisme, Sra. Borrego, que va ser elegida per al càrrec a 
proposta de Grup Popular de les Illes Balears, que amaga la realitat als tour operadors dient que allò 
que cerquen és gas però, encara que només cercassin gas, ja seria gravíssim perquè ningú no elimina 
les plataformes ni les prospeccions. 

A més d’això, la Sra. Borrego va dir als tour operadors que no s’havien de preocupar perquè aquestes 
tasques no començarien fins d’aquí a quinze anys. En aquest sentit, recalca que a ella sí que li preocupa 
que les tasques comencin d’aquí a 15 anys i creu que també preocupa a tots. 

És inassumible que un càrrec, que va ser directora general durant la legislatura que era president de les 
Illes Balears el Sr. Matas, pugui dir tot això com si no passàs res perquè començaran d’aquí a 15 anys. 
Els polítics no han de dedicar-se a mirar només pel present sinó també pel futur de les pròximes 
generacions d’aquí a 15 anys i a més anys. 

Considera que ja és ben hora que s’aturin de fer aquest joc i assumeixin compromisos clars i votin així 
com toca perquè tota aquesta incoherència que ha exposat és del tot inassumible per la societat i, 
evidentment, pel seu Grup. 

Tot seguit mostra a la sala un plànol on es detallen els tres projectes que afecten les Illes Balears, 
projecte que rodegen totalment les Illes Balears i això és el que hi ha previst –diu als membres del PP– 
i han de tenir en compte que és molt greu per al futur de la nostra societat. 

Sol·licita que s’assumeixi un compromís ferm i retreu que es limitin a fer declaracions de “boqueta” 
però llavors a Madrid no actuïn en el mateix sentit. Això fa que no se senti representa a Madrid ni pels 
diputats del PP ni pels del PSOE als quals insta, quan sigui l’hora, a votar en contra d’aquestes 
prospeccions. 

Per concloure, indica que no ha volgut entrar en el tema de l’impacte ambiental perquè imagina que ja 
el coneixen i fa notar que ha quedat prou clar que la nostra societat diu que no vol les prospeccions. 
Balears diu no! 

El Sr. VIDAL (PP) comença la seva intervenció dient textualment: “Boletín Oficial del Estado, Real 
Decreto 1774/2010, de 23 de diciembre, por el cual se otorga a la sociedad «Capricorn Spain Limited» 
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los permisos de investigación de hidrocarburos denominados «Alta Mar 1» y «Alta Mar 2»”. Signat: 
“el ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián Gascón”, amb el carnet del PP, com 
ha dit la senyora del PSM, tant com del Sr. Rodríguez Zapatero. 

Continua dient: “Boletín Oficial del Estado, Real Decreto 1775/2010, de 23 de diciembre, por el que se 
otorgan los permisos de investigación de hidrocarburos denominados «Albufera», «Benifayó» y 

«Gandía»”. Signat: “el ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián Gascón”. 

Amb tot el temps que fa que són aquí, el Grup Socialista hauria de saber que el procediment 
administratiu normal concedeix un termini de dos mesos per fer al·legacions. En aquest tema, una 
vegada passats els dos mesos, només dos ajuntaments hi varen presentar al·legacions: Gandia i 
València. 

Per això es demana si és una qüestió d’amnèsia o d’hipocresia; si és flagel·lació o si és  no ser d’aquest 
món. A continuació li pregunta al Grup Socialista que què diu i li aconsella que s’ho faci mirar i que 
parli seriosament sense fer tota aquesta parafernàlia, sense enganyar la gent i sense anar-se’n per altres 
racons del món. 

Remarca que tot això està signat i publicat i el Grup Socialista tocaria que conegués el procediment 
administratiu.  

La Sra. CANO diu que li agradaria contestar a la Sra. Campomar i al Sr. Vidal reconeixent que, 
efectivament, el govern del Sr. Rodríguez Zapatero va cometre un greu error que va ser no derogar la 
Llei d’hidrocarburs del Sr. José María Aznar de l’any 1998. Remarca que vertaderament aquesta va ser 
la gran errada del Partit Socialista. 

Malgrat això, la proposta que avui presenta el Grup Socialista al Consell de Mallorca no és per “posar 
el retrovisor” ni per “tirar-se els trastos al cap” i observa que ha estat molt respectuosa en la seva 
primera intervenció tot i que certament tots podrien retreure’s coses. De fet, és el primer que ha fet el 
Sr.Vidal, retreure una Llei d’hidrocarburs de 1998 que el PSOE no va derogar, cosa que va ser una gran 
errada. 

Ara bé, en aquesta legislatura també s’han simplificat els tràmits per a la declaració d’impacte 
ambiental i això ha generat una cascada de peticions d’investigació per part de companyies petrolíferes. 
Això s’ha de saber i han de ser justos en el reconeixement dels errors. 

No obstant això, ella no vol fer un debat del “i tu més”. El que vol és que se posicionin sobre la moció 
que ha defensat i dir si volen votar a favor o en contra els punts concrets d’acord que conté. 

Per altra banda i en quant a la via judicial, que creu que el Consell de Mallorca pot emprendre, diu que 
no ha de començar necessàriament amb una declaració d’impacte ambiental del Ministeri perquè 
tampoc no saben si anteriorment no hi haurà qualsevol escletxa o acte administratiu allà on el Consell 
de Mallorca pugui intervenir institucionalment. No entén per què neguen, a priori, aquesta possibilitat. 

Un altre camí judicial és denunciar el govern d’Espanya davant la Unió Europea per l’acceptació del 
fraccionament de l’avaluació de l’impacte ambiental, com ha recomanat l’aliança “Mar Blava”, i així 
tenir en compte aquesta possibilitat de denunciar directament el govern d’Espanya per aquest 
fraccionament de l’impacte ambiental en lloc de fer-ne una valoració global que seria molt beneficiosa 
per a les nostres illes. 

Per concloure, reitera que li agradaria conèixer quin serà el sentit de vot del Grup Popular en aquesta 
moció. 

La Sra. CAMPOMAR fa notar que li ha preocupat la intervenció del Sr. Vidal perquè denota que està 
convençut que això no es pot aturar i s’empara en el procediment administratiu. Tot això demostra que 
el PP no fa comptes fer res per aturar aquestes prospeccions, la qual cosa li preocupa molt. 

Per altra banda es mostra contenta pel fet que el Partit Socialista reconegui les errades que hagi pogut 
cometre i espera que continuï actuant en conseqüència. 

En qualsevol cas emperò, creu que s’ha actuar amb molta més fermesa i li adverteix al Partit Popular 
que té la paella pel mànec ja que tenen majoria absoluta aquí i a Madrid, majoria que utilitzen pel que 
volen però segons per a quines qüestions no la fan servir. 
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Observa igualment que els diputats per les Illes Balears a Madrid no els serveixen per res. El Sr. Ramis, 
el Sr. Araujo, la Sra. Ares, el Sr. Grau i el Sr. Fajarnés no voten a favor dels interessos de les Illes 
Balears i, en aquest cas, no val la pena pagar-los ni avions ni hotels si total únicament voten d’acord 
amb les directrius del partit encara que perjudiquin les Illes Balears. 

Tot seguit li proposa al Grup Socialista una esmena a la moció en el sentit d’incloure-hi la reprovació 
de tots els diputats i diputades de les Illes Balears al Congrés dels Diputats que en aquesta legislatura i 
en l’anterior hagin votat a favor de les prospeccions a les Illes Balears i en contra de la seva 
paralització o s’hagin abstengut en aquesta qüestió tan rellevant. 

La Sra. SOLER (consellera executiva de Medi Ambient) comenta, en primer lloc, que li agraeix al Sr. 
Vidal la seva intervenció atès que avui estan debatent un tema originat per unes errades molt greus 
comeses per un partit que precisament no era el Partit Popular. 

A continuació li assegura a la Sra. Campomar que el Grup Popular és coherent i conseqüent, cosa que 
no podria dir de MÉS per Mallorca. En aquest sentit recorda que durant la passada legislatura deien que 
no volien l’hospital a Son Espases però foren els que el varen fer. 

Remarca que el Partit Popular diu que no vol prospeccions. I no en volen. Varen votar conjuntament 
una declaració institucional i no necessiten aportar una moció sobre el tema avui per demostrar-ho 
encara més. 

La Sra. Cano ha proposat la moció i, per això, li diu que si els permet votar els punts per separat, el 
Partit Popular votarà a favor del primer punt d’acord que exigeix aturar les prospeccions. 

Per al segon punt li proposa la transacció que el PSOE va acceptar al Parlament de les Illes Balears, és 
a dir, endavant amb dur les accions judicials però tal qual varen presentar l’esmena al Parlament i, per 
tant, afegir al segon punt: “En el termini legal establert a partir del primer acte administratiu del 
Ministeri que no suposi la immediata paralització del projecte que es pretén executar al golf de 
València”. 

Recapitula per reiterar que aquesta és l’esmena d’addicció que li proposa i que és exactament la 
mateixa que el Grup Socialista va acceptar al Parlament de les Illes Balears.  

Per concloure indica que, en quant als punts tercer i quart de la moció, anuncia que el Grup Popular els 
votarà en contra i, per això, li sol·licita que permeti que se’n faci votació separada. 

La Sra. PRESIDENTA li demana al Sra. Cano que digui si accepta la transacció proposada pel Grup 
Popular al punt 2 de la moció i si accepta l’esmena d’afegir a la moció un nou punt com li ha proposat 
la Sra. Campomar.  

La Sra. CANO manifesta que el seu Grup accepta la proposta del Grup Popular i rebutja la de la Sra. 
Campomar perquè entenen que no s’ajusta a l’esperit d’aquesta moció fer una reprovació general. 

La Sra. PRESIDENTA anuncia que primerament se sotmetran a votació els punts 1 i 2 de la moció de 
manera conjunta amb l’observació que al punt 2 s’incorpora la transacció que ha proposat la Sra. Soler 
i que se correspon amb allò que es va aprovar al Parlament de les Illes Balears. Posteriorment se 
sotmetran a votació, també de manera conjunta, els punts 3 i 4. 

Sotmesos els punts núm. 1 i 2 de la proposta a votació, s’aproven per unanimitat. 

Sotmesos els punts núm. 3 i 4 de la proposta a votació, es rebutgen per onze vots a 
favor (PSOE i MÉS per Mallorca), devuit vots en contra (PP) i cap abstenció. 

 
PUNT 17. MOCIÓ DEL GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA 
PER A LA DEFENSA DE LA INSTITUCIÓ. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 

Atès que el passat dijous el president del Govern va fer unes declaracions que 
menyspreaven el paper social i institucional del Consell de Mallorca. 
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Atès que la constitució espanyola en el u article 141.4 diu que : “En los 
archipiélagos, las islas tendrán además su administración propia en forma de 

Cabildos o Consejos”.  

 

I que per un altre costat l’Estatut d’Autonomia aprovat a les corts espanyoles el 2007, 
en el seu article Article 8 diu que : “ La comunitat autònoma articula la seva 
organització territorial en illes i en municipis. Les institucions de govern de les illes 

són els consells insulars, i les dels municipis, els ajuntaments. Aquesta organització 

serà regulada, en el marc de la legislació bàsica de l’Estat, per llei del Parlament de 

les Illes Balears, d’acord amb aquest Estatut i amb els principis d’eficàcia, jerarquia, 

descentralització, desconcentració, delegació i coordinació entre els organismes 

administratius i d’autonomia en els àmbits” 

 

Ates que des de l’inici d’aquesta legislatura el Govern Balear , el seu president el Sr. 
Bauza ha anat demostrant d’una manera o altre el menyspreu cap els Consells Insulars 
i especialment al de Mallorca, negant el dret d’una millora del finançament en 
correspondència a la millora del finançament del Govern, fent lleis que disminueixen 
les seves competències com la de Turisme, la llei del Sol o ara la llei Agrària, i creant 
duplicitats com la creació d’una Conselleria de Serveis Socials.  

El GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA presenta pel seu debat i 
aprovació al proper Ple del Consell de Mallorca la següent MOCIÓ: 

1.- El Ple del Consell de Mallorca reafirma la seva la seva defensa de la institució en 
els termes que s’expressen a la constitució i a l’Estatut de les Illes Balears. 

2.- El Ple del Consell de Mallorca reprova al President del Govern Balear Sr. Bauzà 
per el seu menyspreu continu a la Institució Insular així com als seus representants 
elegits democràticament per tots els mallorquins i mallorquines. 

 
 
La Sra. PRESIDENTA observa que, segons el seu parer i si no hi ha inconvenient, podrien tractar-se de 
manera conjunta el punt 17, que planteja el Grup Socialista relatiu a la defensa de la institució, i el punt 
23 del Grup MÉS per Mallorca. 

Atès que tots els grups polítics hi estan d’acord, la PRESIDENTA informa que la Unió d’Associacions 
de Mallorca ha sol·licitat intervenir al Ple al punt 23 i dóna la paraula al Sr. Pere Felip. 

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

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

No se pot consentir, amb les mans plegades, que el cada dia més desgastat i supercriticat, el Molt 
Honorable president del Govern de les Illes Balears, Sr. José Ramón Bauzá, humiliï i pegui coces 
ultradretanes als ciutadans de les Illes Balears i al nostre sempre estimat Consell de Mallorca. 

Ha estat una autèntica barbaritat que el Sr. Bauzá hagi tengut el desvergonyiment i la barra d’assegurar 
que ‘el Consell s’hauria de reduir a la mínima expressió’, paraules que la nostra entitat considera una 
falta de respecte al Consell de Mallorca i que evidencien un desconeixement absolut del croquis 
institucional de la Comunitat Autònoma. 

I per molta vaselina demagògica i hipòcrita que ara el Sr. Bauzá vulgui posar a l’assumpte, ha mostrat 
el llautó demostrant, segons sembla, que allò que desitja el, en mala hora, llogater del Consolat 
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(políticament parlant) és putejar, estrangular, reduir a no res i enviar a Liorna el Consell. No debades 
no li paga els aproximadament 200 milions d’euros que li deu, segons les males llengües, perquè el 
Consell mori a càmera lenta. 

I per tant, segons el nostre criteri, ha arribat l’hora de dir prou a l’incoherent, incompetent, nefast, 
funest, apocalíptic i altres herbes (políticament parlant, clar està) president del Govern de les Illes 
Balears, Sr. Bauzá, el qual se’n riu del sant, de la festa i del Consell de Mallorca amb supèrbia, 
prepotència, amb actitud caciquista, inquisitorial, dictatorial i totalitària. 

I vist que el Molt Honorable president del Govern de les Illes Balears, Sr. Bauzá, com qui diu, s’ha 
convertit en l’enemic públic número u del Consell de Mallorca i en un càncer polític per a les Illes 
Balears, li suggerim, per favor, a l’Honorable presidenta del Consell de Mallorca, Sra. Salom, que es 
posi les piles i que, d’una punyetera vegada, s’enfronti cara a cara amb el seu cap de files del PP tot 
defensant els interessos i la supervivència del Consell. 

La Sra. Maria Salom ens ha merescut sempre respecte, credibilitat i en tenim un excel·lent concepte 
però, davant aquest afront, ha de tenir coratge suficient (que ens consta que en té) i posar-se al seu lloc. 

Sra. Salom, no ens defraudi i li llegeixi ‘la cartilla’ a qui pretén, des de fa molt de temps, desmantellar, 
asfixiar i aniquilar les legals competències del Consell. Demostri que vostè és una inquera valenta, amb 
dignitat, que no se deixa trepitjar ni humiliar per ningú. 

Per finalitzar, la Unió d’Associacions de Mallorca, des d’aquest saló de plens del Consell, sol·licita, 
amb força i raó, la dimissió del Molt Honorable president del Govern de les Illes Balears, Sr. José 
Ramón Bauzá, per atemptar, antidemocràticament, contra el Consell de Mallorca. 

I mig en broma mig seriosament (mai no s’ha de perdre el sentit de l’humor) direm: Se’n vagi a ca 
seva, Sr. Bauzá! I oblidi’s de la política per sempre (fins i tot de la seva fantasiosa il·lusió de ser 
ministre) i dediqui’s, per exemple, a la cria de cucs de seda per Marratxí.” 

El Sr. GARAU (PSOE) explica que avui discuteixen aquesta moció degut a unes declaracions, molt 
desafortunades i molts irrespectuoses, que va fer el president de la Comunitat Autònoma. 

El Sr. Bauzá és el president de la Comunitat Autònoma per un partit que va consensuar, amb molts 
d’altres partits inclòs el Partit Socialista, un Estatut d’Autonomia que configurava i consolidava unes 
determinades institucions autonòmiques entre les quals està el Consell de Mallorca així com els altres 
consells insulars i que tots eren peces claus per a desenvolupament d’una idea de gestió política i 
territorial basada en unes illes, les seves cultures i les seves peculiaritats geogràfiques, econòmiques, 
socials, etc. 

D’ençà que el Partit Popular governa aquesta institució, la idea que el PP vol tancar el Consell de 
Mallorca ha estat sempre, com un fantasma, sobrevolant en aquesta institució. 

El Partit Popular sempre ho ha negat i, fins i tot, s’han aprovat algunes declaracions institucionals al 
respecte. Han dit que el que volien fer era just paralitzar, reduir, eliminar greix, etc.  

En el fons el problema és que la Sra. Salom ha fet una política determinada i unes declaracions 
públiques contínues que han fet que l’opinió ciutadana de Mallorca estigui cada vegada més en contra 
del Consell de Mallorca. 

Específica que la ciutadania segurament no està en contra del que fa el Consell de Mallorca 
(residències, gestió de carreteres o gestió cultural) perquè, en principi, no creu que la gent hi pugui 
estar en contra però sí que ho estan de la mateixa institució, és a dir, en contra del sentit de la institució. 

Imagina que molta gent pensa que sobren polítics, que sobren parafernàlies protocolàries i, en 
definitiva, que sobra política a Mallorca. 

Opina que això ve propiciat per l’actitud de la Sra. Salom i la seva estratègia de baixar el pressupost del 
Consell de Mallorca un 30%, de no haver reclamat les competències que altres consells sí que tenen –
amb els mateixos problemes econòmics i de gestió que el de Mallorca–, de no haver defensat la 
personalitat d’aquesta institució davant lleis (com les de turisme, del sòl o l’agrària) i iniciatives del 
Govern balear que han estat un menyspreu continu als valors d’aquesta institució i al seu sentit 
constitucional i profund. 
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Aquest és un bon moment perquè la Sra. Salom clarifiqui quina és la seva posició. Potser pensarà que 
el Grup Socialista té per objectiu dividir el Partit Popular però no cal perquè el Partit Popular ja està 
prou dividit i no fa falta que el Grup Socialista vengui a dividir-lo més. 

Està clar que a molta gent del Partit Popular, tant del Consell de Mallorca com dels pobles, no els 
agrada la política del Sr. Bauzá perquè és una política d’enfrontaments, una política de menyspreu 
institucional de la feina que fa el Consell de Mallorca. 

Tot això no li agrada al Sr. Bauzá i les declaracions que va fer fa uns dies eren una fanfarronada, eren 
unes declaracions de prendre’s un whisky a un bar però les va fer públicament davant uns empresaris 
dient que, si fos per ell –com que és molt mascle–, en un horabaixa tancaria el Consell de Mallorca. 

Això no se li pot consentir a ningú i, molt manco, a una persona que  és el president de la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears. 

Per tant, li agradaria que la Sra. Salom aprofitàs aquesta oportunitat per clarificar quina és la seva 
posició i votàs a favor d’aquesta moció que considera que és justa i d’acord amb el que és aquesta 
institució. 

Està totalment convençut que si hi hagués un socialista al govern que hagués dit aquestes mateixes 
paraules, el Partit Popular hauria sortit al carrer i estaria fent una campanya per matar la persona que 
hagués fet aquestes declaracions. 

La Sra. Salom és la presidenta d’aquesta institució i se deu a aquesta institució i als mallorquins i, de 
forma secundària, se deu al seu partit i a les lleialtats que tengui amb el president del seu partit i, per 
això, aprofita per instar-la a defensar aquesta institució i a aprovar aquesta moció. 

La Sra. CAMPOMAR (MÉS per Mallorca) fa notar que des de MÉS per Mallorca consideren una falta 
de respecte molt gran les declaracions del Sr. Bauzá i destaca que les competències del Consell de 
Mallorca estan definides, ben clarament, per l’Estatut d’Autonomia. 

Entenen que dins aquesta onada de centralització del Partit Popular s’està desmantellant tot el que no 
sigui Madrid, és a dir, que s’estan desmantellant les competències autonòmiques i municipal i cada 
vegada aposten per una política més allunyada dels ciutadans i de les seves necessitats i singularitats. 

Opina que el Partit Popular cada vegada s’acosta més al discurs d’UPyD, partit que demana que 
desapareguin els consells insulars i ara el PP pràcticament ha clavat el seu discurs i això els hauria de 
fer pensar malgrat que aquí no s’atreveixen a dir-ho per no perdre el sou, atès cobren del Consell de 
Mallorca. 

Fins ara, durant a aquesta legislatura, el Govern de les Illes Balears ha ofegat econòmicament i 
competencialment el Consell de Mallorca però ara ha començat a ofegar-lo políticament. 

Tampoc no li estranya que el Govern de les Illes Balears hagi tornat a violar l’Estatut d’Autonomia 
perquè ja ha fet en moltes altres ocasions com, per exemple, en temes de llengua, llei de funció pública, 
TIL, etc. així com l’atac de Madrid al nostre Estatut amb la LOMCE. 

Recorda que el Partit Popular va votar a favor de l’Estatut d’Autonomia precisament per fer dels 
consells insulars uns elements competencials forts i per reduir les competències del Govern de les Illes 
Balears, és a dir, que la idea era reduir fins al mínim el Govern de les Illes Balears i potenciar els 
consells insulars per dur a terme polítiques properes als ciutadans. 

Si realment el PP aposta pel Consell de Mallorca com un mer òrgan administratiu de gestió, aleshores 
no sap què fan aquí perquè, en aquest cas, no necessiten ni consellers executius ni directors generals 
executius si no fan comptes fer política. 

Si el PP pensa que el Consell de Mallorca només ha de ser un mer òrgan administratiu, no necessiten 
els càrrecs polítics i, per tant, se’n poden anar a ca seva. Tot això és sobre el que han de reflexionar i 
han de tenir clar el que se’n deriva de les declaracions del Sr. Bauzá. El seu Grup veu que, fins ara, des 
del Consell de Mallorca s’ha fet una política de submissió total a les directrius del Partit Popular 

Per concloure, fa constar que les declaracions que va fer el president d’aquesta Comunitat Autònoma 
són molt greus perquè ataquen les nostres institucions i si el PP no està d’acord amb l’Estatut 
d’Autonomia, doncs només cal que proposi modificar-lo i així almanco serien honest amb la ciutadania 
i s’acabaria aquesta mena d’atac clandestí al nostre Estatut. 
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El Sr. VIDAL (PP) comenta que, segons la seva opinió, aquest Consell de Mallorca existeix avui 
simplement gràcies a dues persones. Gràcies a la seva presidenta, Sra. Maria Salom, i gràcies al 
president del Govern de les Illes Balears, Sr. José Ramón Bauzá. 

Aclareix que n’està convençut perquè, si aquestes dues persones no hi haguessin posat ordre i les coses 
haguessin continuat així com anaven, avui el Consell de Mallorca no existiria perquè o bé en sortir al 
carrer els haguessin rebentats a bufetades per no pagar allò que se comprava o bé l’haurien intervengut 
i no els deixarien opinar. 

El que ha fet el president del Govern de les Illes Balears per aquest Consell de Mallorca, juntament 
amb la seva presidenta, és allò que no s’havia fet mai. Per primera vegada s’ha fet i aprovat una llei de 
finançament de consells insulars que garanteix, de per vida, una manera de caminar i això denota que hi 
creuen. 

Planteja, a continuació, si se poden imaginar què hagués passat si no s’hagués racionalitzat aquest 
Consell de Mallorca tenint en compte com s’hi gastaven els doblers abans quan, per exemple, hi havia 
una Conselleria de Turisme i una de Joventut.  

En aquest sentit se demana què feia una consellera de Turisme, sense competències, passejant-se ella i 
tota la cort celestial del Consell de Mallorca per les fires de turisme, la qual cosa no servia per res però 
qualcú ho pagava. 

Igualment passava amb altres conselleries com la de Joventut o la de Promoció Econòmica i amb la 
Ràdio i Televisió de Mallorca que, si hagués continuant un poc més, hagués hagut de desaparèixer per 
si mateixa. 

Quan es vol racionalitzar una administració, no ja només el Consell de Mallorca sinó totes, és cert que 
sap greu. S’ha posat ordre allà on no hi havia hagut capacitat de gestió (i si no n’hi havia, no haurien 
d’haver pogut governar) perquè conduïen la institució al fons d’un pou i ho podrien reconèixer, és a dir, 
creu que el Grup Socialista hauria de reconèixer que no sabia governar i que el PP sí que en sap perquè, 
al cap i a la fi, la gent al carrer se’n dóna compte. 

A continuació observa que el Sr. Garau el deixa amb els pèls de punta quan assegura que dins el PP hi 
ha bregues i divisions perquè dubta que estigui legitimat per dir-ho i primer hauria d’obrir la porta de 
ca seva perquè segur que després ja no opinarà així. 

També comenta que abans al Consell de Mallorca es donaven moltes subvencions i en l’anterior 
legislatura tenien 54 càrrecs polítics, càrrecs que en aquesta legislatura s’han reduït a 32. 

Ara sí que van bé les coses i el president Bauzá sap ben bé què diu quan afirma que s’han de reduir 
totes les administracions i la presidenta, Sra. Salom, sap més bé que ningú com ha de dur aquest 
Consell de Mallorca perquè no desaparegui amb el temps. 

El Sr. GARAU es dirigeix al Sr. Vidal i li diu que, quan vol, és el campió del cinisme mallorquí. 

Tot seguit puntualitza que no s’està discutint la racionalització de les administracions públiques sinó 
que s’està discutint una expressió grollera, injusta i totalment desafortunada el president de la 
Comunitat Autònoma, que va dir que reduiria el Consell de Mallorca a la mínima expressió i no que el 
racionalitzaria. 

Atès que aquest el tema que s’està discutint, refusa que el Sr. Vidal hagi canviat els termes de la 
discussió. Tampoc no li accepta que digui que gràcies a la presidenta, Sra. Salom, i gràcies al Sr. Bauzá 
aquest Consell de Mallorca s’ha racionalitzat. 

Potser l’hauran racionalitzat però tenguin en compte que ara el Consell de Mallorca està al límit 
d’endeutament i actualment paga 185.000 euros diaris d’aquest endeutament. Quan el Grup Socialista 
va deixar el govern del Consell de Mallorca es pagaven 65.000 euros diaris i ara, després de tres anys, 
se’n paguen 185.000.  

Per això, els demana quan de temps estaran racionalitzant el Consell de Mallorca, potser 25 anys, si que 
cada vegada funciona més malament i cada vegada duen més reconeixements extrajudicials de crèdits.  

Demana si en allò que han millorat ha estat en el tancament de Ràdio i Televisió de Mallorca i, en 
aquest sentit, argumenta que si hi hagués hagut una Ràdio i Televisió de Mallorca independent, com era 
abans, el Grup Popular n’hagués sortit mal parat. Assegura que ara entén els motius d’aquest 
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tancament. Llevaren la Ràdio i Televisió de Mallorca perquè no els agradava que els criticassin el que 
estaven fent. 

Insisteix que no s’hi val a discutir la racionalització ja que aquest no és el tema de discussió d’aquest 
punt. La racionalització ja l’han discutida en moltes ocasions i ben segur que la tornaran a discutir però 
ara el debat és sobre les declaracions del president de la Comunitat Autònoma, declaracions que són 
injustes, impròpies d’un president i totalment irrespectuoses amb aquesta institució. 

La presidenta del Consell de Mallorca encara no ha fet cap declaració pública al respecte i, com a 
presidenta de la institució i de tots els mallorquins, creu que ha dir qualque cosa sobre aquestes 
declaracions (si hi està o no d’acord, si les veu bé o no, etc.) però, si s’estima més guardar silenci, 
doncs que sigui un silenci una mica més clar i una mica més definitiu. 

El Grup Socialista rebutja aquesta manera de fer política que accepta que els consells de Menorca i 
d’Eivissa estan molt bé però que diu que el Mallorca s’ha de reduir a la mínima expressió. 

Si el Grup Popular té una proposta concreta de racionalització i de millora de la gestió, doncs que la 
faci, i si té una proposta de canvi d’Estatut d’Autonomia, doncs que la proposi i així la discutiran i la 
debatran. 

Per acabar assegura que, en tot cas, el que no se pot consentir és aquesta humiliació permanent al 
Consell de Mallorca i, per això, espera que la Sra. Salom se pronunciï al respecte. 

La Sra. CAMPOMAR li diu al Sr. Vidal que, com que li agrada tant fer memòria, ella també en farà 
però referida a l’altra legislatura (2003-2007): les Illes Balears són líders en corrupció gràcies al Partit 
Popular balear i a Unió Mallorquina. 

Tot i això, encara el Sr. Vidal parla de doblers malgrat tots els casos de corrupció que s’han destapat. 
Aquella legislatura el PP governava a la Comunitat Autònoma i al Consell de Mallorca donava suport a 
Unió Mallorquina. Per això, suggereix al Grup Popular que siguin una mica més humils amb la 
ciutadania i que siguin realistes perquè així s’estan fent malbé a si mateixos. 

Està d’acord amb el Sr. Garau que ara estan reprovant les declaracions del Sr. Bauzá perquè són unes 
declaracions que perjudiquen aquesta institució i lamenta que els consellers d’aquí, que haurien de 
defensar aquesta institució, no ho vegin així i se posicionin a favor que aquesta casa es converteixi en 
un mer òrgan administratiu que no faci política. 

Vista la postura del Partit Popular, imagina que al seu proper programa electoral proposaran 
l’eliminació de tots els càrrecs de consellers i directors generals d’aquesta institució. Almanco això 
seria el que haurien de fer si fossin coherents i actuassin en conseqüència a les seves paraules i els seus 
fets. 

Per concloure, fa notar que lamenta que en aquest Ple no hi hagi ni un sol gest de crítica a les 
declaracions del president de la Comunitat Autònoma, Sr. Bauzá, que ataquen tan greument aquesta 
institució. 

El Sr. JUAN (conseller executiu de Presidència) comença la seva intervenció anunciant que intentarà 
entrar, com a conseller executiu de l’equip de govern, mínimament –perquè no li correspon fer-ho– en 
debats purament polítics. 

Per això, concretarà la intervenció en explicar què fa l’equip de govern per tirar endavant, com diu el 
Sr. Vidal, amb un Consell de Mallorca que l’anterior govern va deixar en molt mal estat i amb una 
mala valoració social precisament per les despeses i les duplicitats que el Grup Socialista va permetre 
durant la seva legislatura. 

Apunta que és una llàstima que el Sr. Garau hagi sortit de la sala perquè, en relació al comentari sobre 
l’homenia del Sr. Bauzá i sobre un horabaixa, volia dir-li que no sap en quins termes es va manifestar i 
que encara riu molt quan veu en Youtube al Sr. Rodríguez Zapatero que en dos horabaixes aprenia 
economia.  

Això si que provoca rialles excepte perquè ho varen patir tots els espanyols ja que el Sr. Rodríguez 
Zapatero va aprendre economia en dos horabaixes i llavors tots ho passaren ben malament. 
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Tot seguit assenyala que esperava que tant el Grup MÉS per Mallorca com el Grup Socialista retirassin 
aquestes mocions. Al Parlament hi va haver un intent de fer un debat similar a aquest de reprovació, és 
un debat que ja s’ha manifestat mediàticament i és un debat estèril. No és el que volen els ciutadans. 

A més d’aquest motiu, n’hi ha un altre pel qual pensava que retirarien les mocions i és que, 
lamentablement per a l’oposició, les mocions arriben tard perquè, si bé han parlat d’aquestes paraules 
del Sr. Bauzá, per altra banda hi ha altres declaracions publicades en premsa i que llegirà a continuació: 

“Bauzá felicita a Salom y pone su gestión en el Consell como ejemplo”, “Bauzá alaba a Salom per 
haver reduït el Consell de Mallorca”, “Bauzá alaba a Salom por eliminar duplicidades y 
subvenciones”, subvencions que l’anterior govern donava de la manera que les donava. Aquestes són 
paraules molt clares que comparteixen l’equip de govern i la bancada de consellers del Partit Popular. 

Evidentment l’oposició no compartirà aquestes paraules però, ja que treuen a col·lació unes paraules 
del president Bauzá, és normal que li permetin que ell també els tregui unes altres paraules del 
president Bauzá a les quals l’oposició no s’ha referit en absolut però que tenen la seva importància i 
que tots els consellers del Partit Popular comparteixen. 

Adverteix que no veu cap altre motiu pel qual no s’ha retirat aquesta moció que el d’intentar traslladar 
el conflicte intern que té el Grup Socialista. Potser convendria que un horabaixa el Sr. Garau, la Sra. 
Garrido, la Sra. Cano, etc. (els òrgans del partit) li explicassin si el PSOE té el seu partit aferrat amb 
cola perquè creu que fa cruis per moltes bandes. 

Entén, emperò, que ara vulguin traslladar aquest debat al Grup Popular perquè, com diu el Sr. Vidal, 
són com els estornells. Quan el Grup Socialista crea un adversari i apareix un falcó, s’agrupen 
immediatament com els estornells per defensar-se. 

Observa que políticament aquesta estratègia està totalment i absolutament equivocada però imagina que 
sabran el que fan i només faltaria que ell hagi de fer d’estrateg del Grup Socialista.  

Reitera que no entrarà a discutir les paraules del Sr. Bauzá perquè ja s’han explicat al Parlament de les 
Illes Balears però si que entrarà en els fets que, al cap i a la fi, són els que compten. 

Ara tenen un avantprojecte de llei de finançament dels consells insulars que confereix autonomia i 
majoria d’edat a aquest Consell de Mallorca; tenen un deute –que deixà l’anterior govern– de 58 M€ a 
proveïdors però que ja està saldat; un deute de 90 M€ a administracions públiques que ja estan pagant; 
en 2010 el Consell de Mallorca ingressa de la CAIB 134 M€ i 99 M€ en el primer semestre de 2011, 
ara s’han rebut del Govern balear 276 M€ l’any 2013 i això és un fet que dóna supervivència i 
autonomia a aquest Consell de Mallorca en lloc de les paraules que deia el Grup Socialista que al final 
no venien acompanyades de fets. 

L’equip de govern d’aquesta casa ja va parlar de la dimensió ajustada del Consell de Mallorca, en línia 
amb l’Estatut d’Autonomia i la Llei de consells, i no s’han mogut d’aquí. El paper institucional del 
Consell de Mallorca en quant a les seves competències està ja reflectit i ni des del Parlament ni des del 
Consell de Mallorca no s’ha mostrat cap voluntat de modificar en absolut ni l’Estatut d’Autonomia ni 
la Llei de consells. 

Per tant, no sap de què els estan culpant. Això sí, al programa electoral sí que presentaven per escrit: 
“Austeritat, redimensió de l’administració i fi de duplicitats de la passada legislatura”. Tot això es 
refereix a Joventut, Economia, Promoció Turística, Televisió de Mallorca, Ocupació, Igualtat i creu ara 
queda clar en què consisteix redimensionar i ajustar-se a les competències d’un consell que el que han 
fet des de l’equip de govern. 

La presidenta del Consell de Mallorca, Sra. Salom, ha deixat molt clar que la supervivència d’aquest 
consell ha estat possible gràcies a un gran esforç atès que la situació en què varen trobar el Consell de 
Mallorca era lamentable perquè hi varen trobar malbarataments, duplicitats de competències, deutes 
pendents a proveïdors que ho passaven malament, etc. 

Aquest deute a proveïdors ara ja l’han pagat com també les ajudes als ajuntaments i, per exemple, els 
serveis socials han passat de 2,5 € a 4 € de cada 10 € de pressupost a pesar d’haver-lo reduït.  

El Grup Socialista, en matèria de carreteres, va deixar 27 M€ pendents de justificar d’un total de 131 
M€. El Partit Popular ja en duu 112 M€ de justificats i a final de legislatura seran 230 M€. 
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Queda clar el que fa l’equip de govern. Com diu la presidenta, no gasten el que no tenen i es dediquen a 
gestionar les competències pròpies de la institució i no s’hi val a continuar amb altres debats perquè 
l’única línia bona per a aquest Consell de Mallorca és la que està duent la presidenta des de fa 2 anys i 
mig. 

Refusa que vulguin treure paraules i fets d’allà on no són. El Partit Popular té el seu programa i la seva 
actuació de govern que són claus per donar supervivència a aquest Consell de Mallorca. 

Per concloure, anuncia que el Grup Popular votarà a favor al punt primer de la moció núm. 17 relatiu a 
les competències de l’Estatut d’Autonomia i, evidentment, votarà en contra de la reprovació al 
president de la Comunitat Autònoma. 

La Sra. PRESIDENTA li sol·licita al Grup Socialista si està d’acord en votar de manera separada els 
dos punts de la seva moció.  

Atès que manifesten la seva conformitat, s’anuncia la votació separada dels punts de la moció núm. 17. 
A continuació se farà la votació de la moció núm. 23. 

Sotmès el punt núm. 1 de la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 

Sotmès el punt núm. 2 de la proposta a votació, es rebutja per onze vots a favor 
(PSOE i MÉS per Mallorca), devuit vots en contra (PP) i cap abstenció. 
 
 
PUNT 18. MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MÉS PER MALLORCA DE 
PROPOSTA DE SUBSCRIPCIÓ DE CONVENI DE COL·LABORACIÓ 
ENTRE EL CONSELL DE MALLORCA I L’ASSOCIACIÓ FIARE PER A LA 
CREACIÓ D’UNA COOPERATIVA DE CRÈDIT. 
 
 
El Sr. ENSENYAT (MÉS per Mallorca) anuncia que el seu Grup retira aquesta moció 
de l’ordre del dia. 

Es retira. 

 
 
PUNT 19. MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MÉS PER MALLORCA RELATIVA 
A CONCURSOS DE SERVEIS SOCIALS I ATENCIÓ A LES PERSONES. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
L’eficàcia dels serveis d’atenció a les persones de titularitat pública gestionats per 
entitats del Tercer Sector s’està posant en risc en els darrers mesos per l’extensió 
d’una sèrie de pràctiques de les Administracions en la contractació pública d’aquests 
serveis. 
 
Amb l’agreujament de la crisi econòmica i de les dificultats pressupostàries de les 
Administracions, les entitats del tercer Sector Social de les Illes Balears, han vingut 
observant amb preocupació que en els concursos públics dels serveis socials i 
d’atenció a les persones cada vegada més Administracions introdueixen canvis en la 
formulació dels plecs que no responen a les necessitats de les persones a qui 
s’adrecen. 
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Aquestes noves pràctiques signifiquen un retrocés de 10 o 15 anys en les polítiques 
socials, i una renúncia als objectius de millora contínua, de qualitat de servei i 
d’eficiència social que paulatinament s’havien assolit i generalitzat. 
 
A més, signifiquen una penalització addicional per a les entitats socials que 
tradicionalment ja s’han vist penalitzades en relació a les empreses mercantils en els 
procediments de contractació pública a causa, per exemple, de la valoració de les 
ofertes abans de l‘IVA. 
 
Aquestes males pràctiques incompleixen la Llei 572011 de 29 de març d’Economia 
Social, que al seu article 8.2 estableix que els poders públics tindran com a objectiu la 
promoció de l’economia social i que tindran en compte el valor afegit que aporten les 
entitats d’iniciativa social. 
 
Algunes d’aquestes noves males pràctiques a les quals ens referim son: 
 

a.- Canvis en l’aplicació dels barems de les puntuacions tècnica i econòmica 
que signifiquen que la valoració del projecte tècnic esdevé molt inferior a l’oferta 
econòmica i que alguns concursos esdevinguin a la pràctica subhastes. Aquests canvis 
posen en perill la viabilitat de la gestió i la sostenibilitat dels serveis, i no garanteixen 
la qualitat del servei a les persones. 

b.- Canvis en la consideració dels projectes tècnics, que impliquen que deixen 
de ser valorats com a tals per convertir-se en una simple descripció de millores 
automàtiques que preveu la mateixa Administració i que , a més, tots els concursants 
acostumen a assegurar que compliran. 

c.- Canvis en la consideració de les propostes temeràries, desproporcionades o 
anormals, que fan que esdevingui una fal·làcia en calcular-se amb un diferencial 
respecte les rebaixes mitjanes de les entitats que concursen. Qui marca fins a quin 
percentatge una rebaixa és temerària ja no és l’Administració sinó els propis 
competidors. I això comporta que rebaixes extremes, superiors al 25%, deixen de ser 
considerades desproporcionades pels propis mecanismes de valoració de les ofertes i 
acaben significant una important reducció de la qualitat del servei previst inicialment. 

d.- Canvis en els requisits de contractació de professionals, amb rebaixes de 
les ràtios i des perfils establerts en la legislació, i l’eliminació de la referència als 
convenis col·lectius d’aplicació. 

e.- Valoració de la incorporació d’hores gratuïtes com a millora del projecte a 
fi de rebaixar indirectament el cost real del servei. 

f.- Exigència de classificació empresarial per accedir als concursos. A més, 
sovint la classificació requerida no s’ajusta a l’objectiu social de l’activitat que es durà 
a terme, implicant una barrera perquè puguin prestar el servei entitats del Tercer 
Sector. 
 
A aquestes noves males pràctiques, cal afegir-hi dos elements addicionals que 
incrementen les dificultats de les entitats socials a l’hora de concórrer a la contractació 
pública. 
 
D’una banda, la discriminació –ja esmentada- de les entitats del Tercer Sector a causa 
de la valoració de les ofertes abans de l’IVA. Aquesta pràctica implica també un 
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sobrecost dels serveis per a l’Administració, en no poder deduir-se l’IVA, i comporta 
que esdevingui enganyós triar l’oferta més baixa si és d’un empresa mercantil, ja que 
en afegir-hi l’IVA es converteix de fet en més alta que les que ofereixen les entitats 
exemptes. 
 
De l’altra, l’ incompliment dels terminis de pagament dels contractes establerts en la 
legislació, amb retards cada vegada més greus i habituals. 
 
Per tot això exposat, proposem al ple del Consell de Mallorca els següents 
 
 

ACORDS: 
 
 
1.- El Ple del Consell de Mallorca acorda que en els concursos de serveis socials i 
d’atenció a les persones del Consell de Mallorca i dels seus organismes dependents, es 
preservin i respectin els criteris següents: 
 

a.- Valoració de l’eficiència dels serveis i de totes les variables tècniques, 
considerant la importància cabdal del projecte tècnic per desenvolupar les 
característiques del servei, considerant el valor afegit per la contribució i creativitat 
dels licitadors, i evitant que esdevinguin una mera proposta de millores fixades per la 
mateixa Administració. 

 
b.- Major i millor equilibri entre la valoració econòmica i la tècnica, evitant 

que els concursos esdevinguin a la pràctica subhastes. Considerar el preu només a 
igualtat de puntuació amb altres criteris i, en tot cas, que el preu suposi com a màxim 
el 10% de la puntuació total. 

c.- Rigor en la consideració de les millores tècniques, descartant valorar com a 
tals aquelles propostes que suposen directament un estalvi econòmic per a 
l’Administració, com per exemple la prestació d’hores de servei gratuïtes o la 
renúncia a l’actualització de preus per l’IPC. 

d.- Garantia que els preus de sortida respectin les ràtios que estableix la 
normativa vigent, la contractació dels perfils professionals necessaris per l’atenció als 
col·lectius destinataris i, evidentment, les condicions laboral que marquen els 
convenis col·lectius d’aplicació en cada cas. 

e.- Establir una clàusula que deixi fora del procediment aquelles entitats o 
empreses que no obtinguin una puntuació tècnica igual o superior a la meitat dels 
punts. 

f.- Valoració de les ofertes amb l’IVA inclòs. 
g.- Establiment de límits a les rebaixes de les ofertes, de manera que siguin 

objectius i viables i que garanteixin que el servei es podrà prestar en les millors 
condicions d’eficiència i qualitat, especialment quan la proposta econòmica signifiqui 
més d’un 30% de la puntuació total. 

h.- Establiment d’obligacions i calendari de pagaments d’acord amb la 
legislació, i de les compensacions corresponents en cas d’incompliment. 
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i.- Establir mecanismes de control i seguiment post-adjudicació per vetllar que 
l’entitat o empresa adjudicatària compleixi les condicions de gestió i de qualitat del 
servei. 
 
2.- El Ple del Consell de Mallorca acorda fer extensiva aquesta proposta a tots els 
ajuntament de Mallorca així com també a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 
 

 
El Sr. ENSENYAT (MÉS per Mallorca) explica que tots són conscients que un dels valors que tenim a 
Mallorca i al conjunt de les illes és que hi ha moltíssimes entitats dins l’àmbit social, cultural i, 
especialment, d’atenció a les persones. Entitats aquestes que fan una labor extraordinària. 

Recorda que sempre ha dit que en política hi ha un principi bàsic que és que allò que no es veu, no 
existeix i precisament li correspon al tercer sector, és a dir, a aquestes entitats i fundacions sense ànim 
de lucre el posar de manifest situacions límit que es viuen en la nostra societat i que després 
l’administració pública aborda des de diferents perspectives. 

Moltes d’aquestes entitats gestionen serveis públics i han pogut observar que, des de fa uns anys, 
s’estan trobant que els criteris que s’estableixen per als concursos creen una certa desprotecció respecte 
al conjunt d’aquestes entitats perquè, entre d’altres coses, s’està donant el fet que grans empreses –que 
abans es dedicaven a construcció, fins i tot, de ports, aeroports o autopistes– ara es presenten a 
concursos de gestió de l’escoletes a pobles, gestions de centres de dia, de residències, etc.  

Aquest fet provoca que s’estigui deixant un poc de banda sobretot la qualitat tècnica de les diferents 
intervencions que es puguin fer en aquests projectes o en aquests serveis i això passa, principalment, 
perquè quan s’aproven els concursos hi ha una sèrie de fets que fan que gairebé sigui el criteri 
econòmic el decisori, d’una banda amb baixes que, tot eliminant el concepte de baixa temerària que 
queda a criteri de qui fa la millor oferta, exclouen moltes qüestions tècniques del servei en si. 

Així doncs, amb aquesta moció el seu Grup vol proposar que, en tots els concursos socials i tots els que 
van adreçats sobretot a persones, es tengui en compte tota aquesta sèrie de consideracions que 
presenten en aquesta moció.  

Aquestes consideracions són que, en quant al criteri econòmic, valgui més el criteri tècnic que no 
l’econòmic; que es tenguin en compte els preus amb IVA ja que el fet de puntuar sobre preus sense 
IVA fa que moltes entitats que es puguin deduir l’IVA quedin en desavantatge tot i que suposaria un 
millora per a l’administració pública perquè no hauria de pagar l’IVA, cosa que no passa quan es tracta 
d’una empresa privada. 

Per concloure, resumeix que l’objectiu de la moció és que el Consell de Mallorca assumeixi aquestes 
consideracions i que les faci extensives als ajuntaments de Mallorca. 

El Sr. GARAU (PSOE) anuncia que el seu Grup donarà suport a aquesta proposta la qual aprofita per 
assenyalar que està totalment en sintonia amb una modificació de la Llei de serveis socials que s’ha fet, 
fa poc, al Parlament i que va ser aprovada per tots els grups de la cambra. 

La modificació concretament afecta a l’article 89 bis que diu literal: “Es podran establir, com a 
requisits, clàusules, mesures de preferència o mesures de discriminació positiva, criteris socials de 
qualitat, d’experiència i trajectòria acreditada i altres que es determinin reglamentàriament.” 

Per tant, totes aquestes propostes que presenta el Grup MÉS per Mallorca es podrien recollir en un 
reglament i es podrien establir com a criteris de contractació als contractes de serveis socials.  

La Sra. ROCA (PP) comenta que MÉS per Mallorca ha presentat una moció extensa amb tot un seguit 
d’afirmacions i motius amb alguns dels quals el Grup Popular no està d’acord, amb altres ja s’han fet 
coses i amb un parell més ja s’hi està fent feina per tal de prioritzar un col·lectiu tan important com és 
el de serveis socials. 

Assenyala que, com poden imaginar, el Grup Popular no pot acceptar, en cap cas, que diguin que s’han 
posat en marxa pràctiques que suposin un retrocés en matèria de polítiques socials o que s’ha renunciat 
a la qualitat del servei i a l’eficiència social perquè precisament el que s’ha fet ha estat tot el contrari, és 



 98

a dir, que s’ha prioritzat sempre aquesta àrea i s’han centrat els esforços en mantenir una xarxa 
assistencial que és imprescindible per fer possible el benestar social tot donant suport al tercer sector. 

En la moció es proposen una sèrie d’acords molts dels quals l’IMAS ja els té en compte i, a més a més, 
alguns d’ells no s’han posat en marxa ara sinó que ja existien en anteriors legislatures com és el cas del 
primer punt d’acord ja que l’IMAS té vigent des de l’any 2010 una instrucció per incorporar criteris 
socials en la contractació pública. 

Respecte al segon acord explica que s’ha impulsat un sistema de puntuació en què tant l’oferta 
econòmica com l’oferta tècnica es valoren mitjançant una fórmula que permet que el millor projecte 
obtengui la màxima puntuació i el pitjor obtengui zero punts. 

A més d’això, l’IMAS està eliminant l’aportació d’hores gratuïtes o l’aportació de personal 
complementari sense cost. 

En quant a la revisió de preus, explica que els plecs estableixen si hi ha o no revisió. 

Pel que fa als preus de sortida, entenen que els pressuposts de la licitació que presenta l’àrea estan 
basats sempre en preus de mercat i, a més a més, aquests pressuposts se sotmeten a fiscalització i 
Intervenció revisa els informes econòmics i vigila perquè se respectin les ràtios i els mínims exigibles. 

L’IMAS ha introduït l’exclusió de les ofertes que no aconsegueixen una puntuació mínima en el 
projecte tècnic i, en quant a l’IVA, cal atenir-se al que disposa el Text refós de la llei de contracte del 
sector públic que se refereix sempre a ofertes amb l’IVA exclòs. 

Referent a l’establiment de límits diu que quan s’identifica una proposició que pugui ser considerada 
desproporcionada o anormal, el Text refós de la llei de contractes del sector públic obliga a donar 
audiència al licitador que l’ha presentada per tal que la pugui justificar d’acord amb els criteris que 
s’estableixen en l’article 152.3. 

A part d’això, el límit de si una oferta és o no viable no està en el percentatge de les rebaixes sinó en les 
circumstàncies al·legades pel licitador que li permeten fer la rebaixa i en la valoració que fan 
d’aquestes circumstàncies els tècnics responsables. 

En relació als mecanismes de control, assenyala que tots els contractes tenen un responsable que és una 
persona del servei promotor de la contractació. A l’IMAS hi ha uns circuits de comunicació entre el 
servei jurídic, el servei tècnic de serveis socials, el servei de gestió econòmica i la Intervenció delegada 
per tal que els mecanismes de control i seguiment siguin eficients i puguin detectar possibles 
incompliments tot i que és cert que en aquest punt se podria incidir més per perfeccionar-lo. 

En quant al calendari de pagaments explica que, després de molts de mesos de passar pena i de molts 
d’esforços per part de l’equip de govern –del Consell de Mallorca i de l’IMAS–, poden dir que l’IMAS 
ara mateix està al corrent de pagament a les entitats i, fins i tot, s’ha pagat el deute històric que hi havia 
amb els ajuntaments del Pla de Prestacions Bàsiques. 

Aprofita l’avinentesa per fer palès que també és una gran notícia que actualment des de l’IMAS se paga 
a 30 o 40 dies i, per concloure la intervenció, anuncia que el seu Grup no donarà suport a aquesta 
moció. 

El Sr. ENSENYAT adverteix que potser, per voler fer massa via en la primera intervenció, ha obviat 
informació i, per això, aclareix que en cap moment no ha volgut qüestionar l’IMAS ni dir que no ho fes 
bé i, de fet, aquesta proposta no va exclusivament adreçada a l’IMAS.  

Com poden comprovar, en la moció hi ha un apartat que insta a convidar altres entitats de Mallorca 
sobretot els ajuntaments i Govern de les Illes Balears on ja s’ha fet una modificació –com deia el Sr. 
Garau– de la Llei de serveis socials en aquest sentit que és el mateix que s’especifica en la moció. 

Fa notar que precisament la redacció d’aquesta moció se correspon amb el text que li va passar gent del 
tercer sector i és un text d’acord amb el parer de la mesa de tercer sector i les seves plataformes i que, 
malgrat tots els esforços que la Sra. Roca apuntava que s’estan fent des de l’IMAS, aquesta 
problemàtica se la troben cada dia a damunt la taula atès que cada dia hi ha empreses que guanyen 
concursos perquè aquests esdevenen, en la pràctica, subhastes, és a dir, preus a la baixa, millores 
quantificades econòmicament, etc. i això comporta que la part tècnica no sigui prioritària. 
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Cal tenir en compte que una empresa té per objectiu guanyar doblers mentre que una entitat sense ànim 
de lucre no té aquest objectiu perquè, ja d’entrada, està obligada que els beneficis que tengui els haurà 
de reinvertir segons les seves finalitats socials. 

Per tant, si el Consell de Mallorca estableix mecanismes d’adjudicació de serveis (de contractes) que 
discriminen aquella gent que precisament se va associar per fer aquests activitats en contraposició de 
grans empreses, doncs resulta que finalment li estan fent un trist favor al tercer sector de Mallorca. 

En conseqüència, demana a l’equip de govern que s’ho repensi i els matisa que la intenció no era dir 
que l’IMAS no fa malament i, si ho fa d’aquesta manera que s’ha explicat, ho farà molt bé.  

Simplement és qüestió que enlloc no està escrit que s’hagin de seguir aquests criteris en cada concurs, 
és a dir, que els concurs que fa l’IMAS o la resta de la institució se facin en funció d’uns determinats 
criteris socials. 

Per altra banda, si això ja ho està fent el Consell de Mallorca, doncs només és qüestió de posar-ho per 
escrit, fer-ne un reglament i llavors convidar les altres administracions (principalment els ajuntaments) 
a fer-ho de la mateixa manera. 

Remarca, per acabar, que aquest era bàsicament l’esperit de la moció i aclareix que li sap greu que 
l’hagin entesa per un altre vessant ja que no era la seva intenció. 

El Sr. GARAU comenta que l’equip de govern de Partit Popular està acostumat, quan l’oposició 
presenta una proposta en pla constructiu, a dir que no perquè ja ho fan. 

Així responen contínuament però no sap si realment ja ho fan perquè totes les entitats se varen reunir 
amb els grups parlamentaris fa dos mesos, reunió que tengué per conseqüència que s’aprovàs una 
modificació de la Llei de serveis socials que diu precisament que les administracions públiques de les 
Illes Balears faran iniciatives reglamentàries per tal de tenir en compte clàusules socials, mesures de 
preferència, mesures de discriminació positiva, etc. 

No creu que l’IMAS o el Consell de Mallorca ho tenguin tot resolt quan resulta que hi ha totes aquestes 
entitats que hagueren de fer una feinada per convèncer tots el grups perquè modificassin la llei i, per 
això, seria adient actuar amb una mica més d’humilitat i plantejar-se la possibilitat d’estudiar-ho per 
veure si ho poden fer. 

La Sra. CIRER (consellera executiva de Benestar Social) comença la intervenció indicant que no sap 
per què el Sr. Garau els demana humilitat quan la primera cosa que han fet ha estat reconèixer que són 
hereus d’una feina que inicià el Sr. Garau i que consisteix en l’aplicació de les clàusules socials en les 
contractacions de l’IMAS. 

Aquesta iniciativa mostra l’esperit dels polítics però, sobretot, del personal que ja feia feina a l’IMAS 
quan el presidia el Sr. Garau així com de la secretària delegada, que també és la mateixa persona que hi 
havia durant la passada legislatura, per tal d’aplicar aquestes clàusules socials. 

Assegura que la seva intenció sempre ha estat la de fer més propaganda de l’herència rebuda en aquest 
sentit i, per això, la secretària delegada de l’IMAS, que té aquesta qüestió molt assumida i molt per mà, 
rep moltes cridades de distintes comunitats autònomes per demanar que els expliqui tota l’aplicació de 
les clàusules socials. 

Tot i això, es veu que al Sr. Garau no li va bé i, si hi ha una moció allà on li retreuen a l’equip de 
govern que no fa unes determinades coses que sí que fa, òbviament han de dir que sí que les fan i que 
no és necessari aprovar una moció per això. 

A continuació diu, des de la més completa i absoluta humilitat, que el Sr. Garau demana el motiu pel 
qual es va reunir fa tres mesos el tercer sector per modificar la Llei de serveis socials i li explica que la 
resposta és molt senzilla: per evitar el que el Sr. Garau va fer amb les entitats de menors, és a dir, dur-
les a la contractació. 

Remarca que aquest és el motiu pel qual les entitats del tercer sector varen reclamar la modificació de 
la Llei de serveis socials atès que les úniques entitats que estan sotmeses a contractació, d’acord amb 
unes expectatives que diuen que el Sr. Garau els va oferir però que no es varen acomplir, són les de 
menors les quals no podran anar a la concertació. 
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La resta d’entitats no havien passat a contractació però si que hi havien de passar si se mantenia la Llei 
de serveis socials tal i com estava. Per evitar això, és a dir, el que va passar amb les entitats de menors, 
es va instar la modificació de la Llei de serveis socials. 

Ara mateix s’està en un punt en el qual s’eviten els contractes i es poden continuar concertant amb les 
entitats del tercer sector que són, com deia el Sr. Ensenyat, les que saben fer bé la feina, són les que 
estan compromeses, són les tenen experiència i són les que estan dedicades, en cos i ànima, a fer feina 
per la gent més desfavorida, gent amb algun tipus de problemàtica social o gent amb discapacitats. 

Adverteix al Sr. Garau que no feia comptes parlar d’aquesta qüestió però n’ha hagut de parlar, des de la 
més absoluta humilitat, atès que el Sr. Garau se molesta quan l’equip de govern explica quina és la 
situació. 

Considera que és molt important, a part de totes aquestes qüestions que proposa la moció i que ja se 
fan, que caldria recollir en un punt que la pràctica d’aplicar clàusules socials es pugui estendre als 
ajuntaments o a altres administracions, si és possible. 

A més a més, apunta que no només seria possible aplicar-ho a les contractacions de tipus socials sinó 
fer la pràctica extensiva a altres contractacions i, per això, creu que valdria la pena arribar a un acord 
que insti a fer extensiva aquesta pràctica que se fa en matèria de serveis socials al Consell de Mallorca 
a altres administracions. 

No obstant això, vol recalcar la importància que va tenir i ha tengut per les entitats la modificació de la 
Llei de serveis socials perquè concertar significa fer una contractació directa amb el tercer sector sense 
riscs d’haver de competir en un concurs ni negociar preus inferiors al cost de servei. Aquesta 
modificació és capdavantera al nostre país i, de fet, la Comunitat Foral de Navarra ja s’ha interessat pel 
text i la seva aplicació. 

Un altre aspecte a tenir en compte és que estan convençuts que la concertació genera ocupació estable 
al tercer sector, reconeix l’experiència de les entitats i la seva bona feina. 

Finalment, posa de manifest que aquestes línies d’actuació s’apliquen amb normalitat i sense cap 
pretensió de penjar-se cap medalla. Si diuen que la modificació de la Llei de serveis socials s’ha fet a 
instàncies del Partit Popular i durant un mandat del Partit Popular, es tracta només d’una constatació i, 
per altra banda, també li reconeix al Sr. Garau que tota l’aplicació de clàusules socials a la contractació 
de l’IMAS ve del seu temps, iniciativa que alaba i que ara es continua aplicant amb el suport dels 
mateixos tècnics amb què comptava el Sr. Garau per fer aquesta mateixa feina. 

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

Demana si, una vegada oïda la intervenció de la Sra. Cirer, s’ha d’entendre que els proposa una 
transacció en el sentit de convidar totes les altres administracions de Mallorca a posar en pràctica allò 
que ja se fa al Consell de Mallorca o a l’IMAS. 

La Sra. CIRER li respon que aquesta transacció consistiria en què aquesta pràctica que tenen en compte 
als serveis socials del Consell de Mallorca es pugui fer extensiva als ajuntaments o a la resta 
d’institucions.  

El Sr. ENSENYAT indica que l’objectiu de la moció no se centra just en entitats socials d’atenció a 
persones sinó que també s’hi podrien considerar incloses les escoletes, etc. 

La Sra. CIRER puntualitza que la moció només fa referència a la contractació de serveis socials i 
atenció a les persones. El seu títol és “Moció relativa a concursos de serveis socials i atenció a 
persones” i l’acord que s’hi proposa diu: “El Consell de Mallorca acorda que en els concursos de 
serveis socials i atenció a les persones del Consell de Mallorca i dels seus organismes dependents...” 

La Sra. PRESIDENTA proposa que se sotmeti a votació la moció tal i com ha estat presentada i, de 
cara a un altre ple, mirar de dur una altra moció una vegada que cada grup s’hagi pensat detingudament 
que més s’hi pot fer. 

El Sr. ENSENYAT observa que li semblaria un poc ridícul que ara votin en contra d’aquesta moció i 
en un pròxim ple votin favor d’una altra moció en el mateix sentit. Per això proposa, si els sembla bé, 
deixar la moció damunt la taula a l’espera de consensuar un text que li vagi bé a tothom. 
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La Sra. PRESIDENTA s’hi mostra d’acord amb la proposta de deixar la moció damunt la taula, gest 
que li agraeix al Sr. Ensenyat. 

Es deixa damunt la taula. 
 
PUNT 20. MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MÉS PER MALLORCA RELATIVA 
A LES CASETES DELS PEONS CAMINERS DE L’ILLA DE MALLORCA. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
Tot sovint a les voreres de les carreteres més antigues de Mallorca veim unes cases, 
en general molt ben construïdes, que solen ser de pedra i que son tant antigues com els 
traçats inicials de les carreteres. Sol ser mes freqüent trobar-les a carreteres que 
travessen muntanyes o zones muntanyoses i allunyades dels pobles. 
 
La funció inicial d'aquestes construccions era donar refugi als caminers, que eren les 
persones que feien el manteniment de les carreteres,  estalviar-los retornar als pobles 
per reprendre la tasca a l'endemà. 
 
Hem vist com el manteniment d'algunes d'aquestes cases ha estat quasi nul, arribant 
en alguns casos a ser clausurades i esperar temps millors o que caiguin per si 
mateixes. D'altres han estat reparades i restaurades però romanen tancades. Aquestes 
cases formen part de la historia, estan integrades a les carreteres i per tant son 
propietat del Consell de Mallorca. 
 
Per tot això exposat, proposem al ple del Consell de Mallorca els següents 
 
ACORDS: 
 
1.- El Ple del Consell de Mallorca acorda prendre iniciatives per restaurar tot el parc 
de casetes dels peons caminers propietat d’aquesta institució- 
 
2- El Ple del Consell de Mallorca acorda prendre mesures per difondre la funció i la 
historia d'aquestes casetes, donant difusió a través de la pàgina web de la seva 
existència i de la seva historia i recollint el material que hi pot haver publicat al 
respecte, per tal de difondre-ho. 
 
3.- El Ple del Consell de Mallorca acorda preparar un pla d'usos d'aquestes cases, fent 
que allà on sigui possible, es puguin habilitar com refugis de caminants, i allà on no 
sigui possible aquest us proposar visites culturals que puguin ajudar a la seva difusió. 
 
 
La Sra. PALOU (MÉS per Mallorca) inicia la seva intervenció. 

Fa una breu introducció per explicar les característiques de les anomenades casetes dels peons 
caminers. Explica que es troben situades més freqüentment en les zones de muntanya, allunyades dels 
pobles i que tenien com a funció facilitar la feina i donar refugi als caminers, que tenien encomanada la 
tasca del seu manteniment.  

Comenta que solen ser tan antigues com el traçat inicial de les carreteres, per la qual cosa formen part 
de la història. En alguns casos el manteniment d’aquestes cases ha estat quasi nul i han hagut de ser 
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clausurades a l’espera de temps millors o quedar derruïdes amb el pas del temps, i unes altres han estat 
restaurades però romanen tancades.  

Fa avinent que formen part de la història i que estan integrades en les carreteres, raó per la qual són 
propietat del Consell de Mallorca. Aquest és el motiu pel qual el seu Grup presenta la moció, i tot 
seguit llegeix textualment els acords que proposa. 

El Sr. DALMAU (PSOE) intervé a continuació. 

Expressa l’acord del Grup Socialista amb la proposta. Destaca la importància de conservar aquestes 
casetes –el que actualment se considerarien centres de conservació de carreteres– com a patrimoni de 
les Illes Balears.  

Diu que tenen constància que el Consell de Mallorca ja ha fet una obra important a la caseta de la 
carretera de Campos a la Colònia de Sant Jordi, precisament per transformar-la en un centre de 
conservació d’aquesta carretera.  

Coincideix amb el parer del Grup MÉS en el sentit que se puguin utilitzar per a altres usos, com ara 
activitats culturals o que estiguin a disposició de les persones que fan activitats de muntanya, si la seva 
ubicació és l’adequada.  

Anuncia el vot favorable del seu Grup a la proposta, per les raons que ha explicat i espera que l’equip 
de govern també ho valori en el mateix sentit.  

El Sr. ROVIRA (conseller executiu d’Urbanisme i Territori) inicia la seva intervenció. 

Diu que el Grup Popular també votarà a favor d’aquesta moció. 

Informa que actualment són deu, les casetes d’aquestes característiques que són propietat del Consell 
de Mallorca, i que totes elles provenen de les funcions del manteniment de carreteres tal i com s’ha 
explicat.  

Admet que la majoria d’elles tenen una gran importància patrimonial que s’ha de mantenir. Algunes ja 
s’han rehabilitat o es troben en procés de fer-ho i normalment han continuat prestant el servei que els és 
propi, tant de conservació de les carreteres com de refugi per al personal de les carreteres de Mallorca. 

Reconeix que és cert que n’hi ha quatre que actualment es troben fora d’ús i que el seu estat 
d’abandonament és important. Opina que, certament, s’han de rehabilitar també, com s’ha fet ja amb la 
resta, independentment de l’ús que li donin després, relacionat o no amb les obres de la carretera.  

Adverteix que el tercer punt de l’acord és el més complicat, no pel que fa al Pla d’usos, sinó pel fet de 
donar-li un ús alternatiu. Tot i això, considera important intentar-ho, de forma que si a alguna 
d’aquestes casetes no se li dóna el seu ús habitual, seria perfecte fer un pla per donar-li un ús alternatiu 
relacionat amb el patrimoni o per a ús propi de les persones que fan les activitats de muntanya de què 
ha parlat la Sra. Palou.  

Comenta que la caseta de la carretera de Sóller (Polígon de Son Rossinyol) està rehabilitada i el servei 
de Patrimoni del Consell de Mallorca decidirà quin ús ha de tenir a partir d’ara; atès que es troba molt 
propera a Palma, no tendrà la consideració d’ús per al manteniment de la carretera perquè no és 
necessària per a aquesta finalitat.  

Per acabar reitera que el Grup Popular votarà a favor de la moció, perquè considera interessant que 
s’aprovi aquest acord.  

La Sra. PALOU intervé en torn de rèplica. 

Fa notar que el seu Grup, pensant precisament en aquesta caseta que el Sr. Rovira acaba de mencionar, 
ha fet la proposta de destinar a espai de visites culturals aquelles casetes que per les seves 
característiques no s’ajustaven a un ús propi d’activitats de muntanya, i precisament aquesta és 
especialment rellevant per complir una funció cultural. 

Diu també que el Sr. Ensenyat li ha comentat que entre Estellencs i Valldemossa, a la carretera, hi ha 
dues casetes de peons caminers que es troben en una zona en la qual no hi ha cap refugi de muntanya, 
raó per la qual se podria estudiar aquesta possibilitat.  
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Fa avinent que el motiu d’aquesta moció és demanar exactament aquest tipus d’ús alternatiu, que ella 
ha concretat durant la seva intervenció.  

Per acabar, agraeix el suport que ha rebut de tots els Grups polítics.  

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

 
 
PUNT 21. MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MÉS PER MALLORCA RELATIVA 
AL DIA DE LA DONA TREBALLADORA, 8 DE MARÇ. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
El dia 8 de març es celebra el Dia de la Dona Treballadora. És inadmissible que en ple 
segle XXI la igualtat d'homes i dones en matèria laboral, com en tants altres àmbits, 
no sigui encara una realitat. 
 
A molts països empobrits la situació de discriminació per raons de gènere és flagrant, 
però no cal allunyar-se gaire per trobar casos de discriminació laboral ben flagrants i 
sagnants. A l’Estat espanyol, les estadístiques estan plenes d'informació que assegura 
que a igual posició laboral el sou de la dona és menor que el de l'home. 
 
Actualment, és més sagnant aquesta diferencia i després de la reforma laboral que 
aquesta legislatura ha fet el Partit Popular ens trobem amb que les dones son 
acomiadades només pel fet d'estar embarassades, deixant abandonada a la seva sort a 
la futura mare, però, sobretot, al futur nadó. 
 
Al Consell de Mallorca s'havia iniciat una bona tasca amb la Direcció Insular 
d'Igualtat i impulsant programes d'igualtat i formació en aquesta matèria arreu dels 
municipis de Mallorca així com als instituts d'educació secundària ja que és 
precisament a on s'ha de sembrar amb més forca la llavor de la igualtat essent que els 
joves d'ara seran els adults de demà i encara podem corregir actituds que poden ser 
discriminants. 
 
Amb l'excusa de la duplicitat en la matèria i de l'austeritat es va eliminar la direcció 
insular d'igualtat i es va perdre la inversió feta fins llavors en aquesta matèria 
desaprofitant recursos públics que es podrien haver emprat en benefici de tota la 
societat mallorquina si s'hagués continuat la tasca iniciada. 
 
Així mateix es deixaren de fer els programes de prevenció als instituts, i la formació 
als tècnics municipals ha quedat reduïda a la mínima expressió. La igualtat requereix 
formació i prevenció d'actituds masclistes. Els diners destinats a formar son inversió 
que al llarg dels anys retorna a la societat multiplicada, i li suposa beneficis 
incalculables. 
 
De la mateixa manera que s'han malbaratat doblers deixant de treballar amb el que ja 
s'havia començat, la pretensió del Sr. Gallardon de reformar la llei de l'avortament, 
situant Espanya a la cua d'Europa en aquesta matèria i tornant enrere més de 40 anys, 
suposa un greu atac a les dones. L'avortament no és un caprici, i ha d'estar ben regulat 
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per garantir la seguretat de les dones que han de passar aquest tràngol. No es pot 
obligar a una dona a ser mare en alguns supòsits que ara la llei contempla i que la que 
ve ignora o prohibeix específicament. 
 
 Per tot això exposat, proposem al ple del Consell de Mallorca els següents 
 
ACORDS: 
 
1.- El Ple del Consell de Mallorca acorda reprendre les tasques que realitzava la 
Direcció Insular d’Igualtat, treballant colze amb colze amb l'Institut Balear de la 
Dona, enfortint mútuament la seva tasca en benefici de la societat Mallorquina. 
 
2- El Ple del Consell de Mallorca expressa el seu rebuig a l'avantprojecte de llei 
presentat pel Ministre de Justícia, el mes de desembre passat, de Protección de la 
Vida del Concebido y los Derechos de la Embarazada, d'acord amb el manifest 
presentat per 2.000 metges de les especialitats de ginecologia, psiquiatria i altres.  
 
3.- El Ple del Consell de Mallorca considera que la vigent Llei Orgànica 2/2010, de 3 
de març, de salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària del embaràs, 
respon a la realitat actual i creu que s'han de redoblar els esforços per a la seva 
aplicació en allò que fa referència a l'educació afectiva sexual, prevenció i  ús 
d'anticonceptius i altres. 
 
 
(debat conjunt amb els punts 14 i 26) 

Sotmesa la proposta a votació, es rebutja per dotze vots a favor (PSOE i MÉS per 
Mallorca), devuit vots en contra (PP) i cap abstenció. 

 
 
PUNT 22. MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MÉS PER MALLORCA DE 
COMMEMORACIÓ DEL 150 ANIVERSARI DEL NAIXEMENT DE MIQUEL 
DELS SANTS OLIVER (1864-1920), FILL PREDILECTE DE MALLORCA. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
El proper 4 de maig farà exactament 150 anys que Miquel dels Sants Oliver i Tolrà va 
néixer al poble mallorquí de Campanet. Pels seus mèrits, en el passat va ser declarat 
Fill Il·lustre del seu poble nadiu, també de Palma, i, l’any 2004, Fill predilecte de 
Mallorca per aquesta mateixa institució. 
 
Oliver és un dels grans escriptors i intel·lectuals de la Mallorca de finals del segle 
XIX i de les dues primeres dècades del XX. Així mateix, també va tenir una gran 
rellevància a Catalunya i, més secundàriament, com a col·laborador de la premsa 
espanyola de la seva època. També fou impulsor de nombroses iniciatives cíviques. 
 
Com a escriptor, fou poeta –Llegenda de Jaume el Navegant (1904) i Poesies (1910)-, 
narrador –L’Hostal de la Bolla (1903) i Illa Daurada. La ciutat de Mallorques 
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(1906)-, historiador –Mallorca durante la primera Revolución (1901), Los españoles 
en la Revolución francesa (1914) i Catalunya en temps de la Revolució francesa 
(1917)-, crític literari –La literatura en Mallorca (1903), En Maragall i la seva obra 

de publicista (1912), Vida y semblanza de Cervantes (1916), Mestres i amics (1922) i 
La literatura del desastre (1974)-, i pensador polític –Cosecha periodística (1891), La 
cuestión regional (1899), Entre dos Españas (1906), El caso Maura (1914), El fet i la 
idea de la civilització (1917) i Història i política (1975). A més, va publicar lTreinta 
años de provincia (1924), un llibres de memòries, i diversos aplecs d’una selecció 
dels seus nombrosos articles de la premsa, essent especialment destacables els sis 
volums d’Hojas del sábado (1918-1920).  
 
A més de dirigir tres grans diaris –La Almudaina, a Palma, i Diario de Barcelona i La 
Vanguardia, a Barcelona-, va col·laborar, entre altres publicacions, a La Roqueta, La 
España Moderna, Ilustració Catalana i l’ABC. Va ser un dels vuit fundadors de 
l’Institut d’Estudis Catalans (1908) i president de l’Ateneu Barcelonès (1917-1919).  
 
Miquel dels Sants Oliver fou el principal impulsor de la modernització a la Mallorca 
de finals del segle XIX. Des d’una ideologia regeneracionista i regionalista, va 
propugnar la incorporació a l’illa dels costums i de les actituds propis de les societats 
europees avançades, i també la creació d’una indústria turística com a alternativa 
econòmica i l’establiment d’un règim d’autonomia política per a les Balears. Per 
múltiples raons, pot afirmar-se que en els escrits d’Oliver s’hi va dissenyar un 
projecte per a la Mallorca del segle XX. Miquel dels Sants Oliver va ser el primer 
teòric i impulsor de dos dels fets més decisius en la nostra història contemporània: el 
turisme com a principal motor econòmic i l’autonomia política com a forma de govern 
per a les Balears. 
 
 
Per això, el grup de Consellers de MÉS per Mallorca insta al Consell de Mallorca 
l’adopció dels següents 
 

ACORDS 

 
1.- El ple del Consell de Mallorca acorda propiciar, entre els mesos de maig del 2014 i 
del 2015, la difusió de la figura de Miquel dels Sants Oliver, amb la celebració de 
nombrosos actes, de caràcter divers, que impliquin la participació del major nombre 
possible d’entitats i de persones. 
 
2.- El ple del Consell de Mallorca insta a la Conselleria de Cultura, Patrimoni i 
Esporta a elaborar i desenvolupar un programa commemoratiu específic, la realització 
del qual sobretot es canalitzarà a través dels equipaments i serveis culturals propis 
(xarxa de biblioteques, cases museu, Teatre Principal de Palma...) i en cooperació amb 
els ajuntaments de Mallorca. 
 
3.- El ple del Consell de Mallorca acorda donar suport actiu als actes de difusió de 
caràcter divers centrats en la vida i l’obra de Miquel dels Sants Oliver que puguin ser 
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promoguts per tota mena d’entitats culturals, educatives, associatives o empresarials 
de l’illa de Mallorca. 
 
4. El ple del Consell de Mallorca acorda col·laborar en les iniciatives de 
commemoració del 150è aniversari del naixement d’Oliver que puguin produir-se en 
àmbits de caràcter suprainsular. 
 
 
El Sr. ENSENYAT (MÉS per Mallorca) inicia la seva intervenció. 

Diu que el proper dia 4 de maig se compliran 150 anys del naixement de Miquel dels Sants Oliver, Fill 
Predilecte de Mallorca, la rellevància del qual ja s’expressa en el text de la moció.  

Reitera la importància de la seva personalitat en les diverses vessants de poeta, escriptor, periodista, 
impulsor del turisme a Mallorca, etc.  

Per les raons que s’expliquen, el seu Grup considera important no deixar passar aquesta data tan 
assenyalada sense difondre la seva obra i la seva figura i amb aquesta finalitat presenta una sèrie de 
propostes d’actes de promoció en aquest sentit i, alhora, d’adhesió del Consell de Mallorca a qualsevol 
altra institució, com ara l’Ajuntament de Campanet o altres que puguin organitzar també la mateixa 
celebració. 

El Sr. DALMAU (PSOE) intervé a continuació. 

Manifesta el suport del Grup Socialista a la moció. Destaca el gran prestigi de Miquel dels Sants Oliver 
com a periodista, assagista, poeta i director del diari La Vanguàrdia. 

Anima els membres del govern del PP de la institució a llegir una de les obres més importants del Sr. 
Miquel dels Sants Oliver, titulada “La cuestión regionalista”, amb la intenció que d’aquesta 
commemoració en puguin treure profit tots els membres de la corporació del Consell de Mallorca.  

El Sr. ROTGER (vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports) inicia la seva intervenció. 

Assegura que l’equip de govern i el Grup Popular són sensibles a aquest tipus de manifestacions, per la 
qual cosa anuncia que el Grup Popular votarà a favor de la moció. 

Diu que saben que l’Ajuntament de Campanet, poble on va néixer Miquel dels Sants Oliver, ha declarat 
institucionalment la celebració d’aquest aniversari i ha decidit fer una sèrie d’activitats per 
commemorar-la. Expressa la voluntat d’adherir-se i col·laborar des del Departament de Cultura del 
Consell de Mallorca per fer costat a totes les activitats que organitzi la societat mallorquina, i 
especialment les que l’Ajuntament de Campanet proposi. 

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

 
PUNT 23. MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MÉS PER MALLORCA DE 
REPROVACIÓ A JOSÉ RAMÓN BAUZÁ, PRESIDENT DEL GOVERN DE 
LES ILLES BALEARS. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
El passat divendres 28 de febrer, el president del Govern de les Illes Balears, el senyor 
José Ramón Bauzá, va fer unes declaracions desqualificant el Consell de Mallorca 
durant una trobada amb empresaris de la nostra comunitat autònoma, segons publicà 
un mitjà de comunicació local. A dita trobada, Bauzá assegurà que el Consell de 
Mallorca s’hauria de reduir “a la mínima expressió”, i afegí que si fos per ell “ho faria 
avui horabaixa”. 
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Des de MÉS per Mallorca consideram una falta de respecte molt greu cap a aquesta 
institució, així com també cap als consells insulars de Menorca, Eivissa i Formentera, 
que un president autonòmic faci aquest tipus de declaracions ja que son un despreci 
cap a un sistema democràtic basat en la proximitat als ciutadans de les intitucions. 
 
Bauzà també assegurà que les competències del Consell de Mallorca han de quedar 
reduïdes a un simple suport tècnic i jurídic cap als ajuntaments. Des de MÉS per 
Mallorca volem recordar que és l’Estatut d’Autonomia qui marca les competències 
dels consells insulars i no un president amagat al seu despatx del Consolat que no és 
capaç de posar un peu a cap municipi de les illes sense despertar onades d’indignació 
popular i nombroses manifestacions públiques de rebuig. 
 
Des de MÉS per Mallorca tenim l’esperança de que cap conseller o consellera 
d’aquesta institució comparteixi en absolut les declaracions del president Bauzá. De 
no ser així, el millor que pot fer és dimitir ja que la ciutadania de Mallorca espera 
tenir uns governants que creguin en la seva institució. 
 
Per tot això exposat, proposem al ple del Consell de Mallorca el següent 
 

ACORD: 
 
1.- El Ple del Consell de Mallorca reprova a José Ramón Bauzá, President del Govern 
de les Illes Balears, per les seves declaracions de menyspreu cap a aquesta institució i 
cap a allò establert a l’Estatut d’Autonomia, màxima norma de les nostres illes. 
 
 
(debat conjunt amb el punt 17) 

Sotmesa la proposta a votació, es rebutja per onze vots a favor (PSOE i MÉS per 
Mallorca), devuit vots a favor (PP) i cap abstenció. 

 
 
PUNT 24. MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MÉS PER MALLORCA RELATIVA 
A LA TARGETA DEL PP DE DESCOMPTE ALS SEUS MILITANTS I EL 
SEU IMPACTE SOBRE ELS CONTRACTES I SUBVENCIONS DEL 
CONSELL DE MALLORCA. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
En els últims dies el Partit Popular ha comunica als seus militants que tenen a la seva 
disposició una targeta de descompte com a militants per a diferents negocis adherits. 
Aquest fet ha despertat la inquietud de bona part de la societat i de les organitzacions 
socials i polítiques, entre d’altres motius per la possibilitat de que contravengui la Llei 
Orgànica 8/2007 de Finançament dels Partits Polítics. 
 
Cal  tenir en compte que aquesta Llei fa referència en el punt 2 de l'article 4 a les 
donacions privades a partits polítics i a l'article 6 a les activitats pròpies . 
Concretament, s’estableix el següent:  
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- Article 4, punt 2 Donaciones privadas a partidos políticos, als següents 

apartats: 
 
b) (...) Los partidos políticos no podrán aceptar o recibir directa o indirectamente, 

donaciones de organismos, entidades o empresas públicas. 

 

c) Los partidos políticos no podrán aceptar o recibir, directa o indirectamente, 

donaciones de empresas privadas que, mediante contrato vigente, presten servicios o 

realicen obras para las Administraciones Públicas, organismos públicos o empresas 

de capital mayoritariamente público. Tampoco podrán aceptar o recibir donaciones 

de empresas pertenecientes al mismo grupo que aquellas, de empresas participadas 

mayoritariamente por aquellas ni de sus fundaciones. 

 

d) Los partidos políticos no podrán aceptar o recibir directa o indirectamente, 

donaciones de fundaciones privadas, asociaciones u otras entidades que reciban 

subvenciones de las Administraciones Públicas o cuyo presupuesto esté integrado, en 

todo o en parte, por aportaciones directas o indirectas de dichas Administraciones. 

 

g) Cuando se trate de donaciones en especie, la efectividad de las percibidas se 

acreditará mediante certificación expedida por el partido político en la que se haga 

constar, además de la identificación del donante, el documento público u otro 

documento auténtico que acredite la entrega del bien donado haciendo mención 

expresa del carácter irrevocable de la donación. 

 

- Article 6, diu taxativament: 
 
Artículo 6.º Actividades propias. 

 

Uno. Los partidos políticos no podrán desarrollar actividades de carácter mercantil 

de ninguna clase. 

 
Les raons d’aquesta regulació son evidents: evitar favors entre contractistes, ens 
subvencionats i partits polítics. En un moment en el que la percepció pública del grau 
d’honestedat dels representants polítics s’ha degradat de forma alarmant al nostre 
país, aquestes mesures legislatives tenen la necessària funció de garantir una major 
transparència i una millor gestió de la cosa pública, i s’emmarquen dintre de lluita 
contra la corrupció. Son, així  mateix, mesures necessàries per restablir el lligam de 
confiança necessària entre administració i ciutadania per a garantir l’estabilitat i el 
bon funcionament del sistema democràtic. 
 
No podem obviar tampoc que fins i tot s’ha anunciat una modificació de la Llei 
Orgànica esmentada en el sentit de prohibir absolutament la donació de persones 
jurídiques als partits polítics. 
 
És per aquests motius que es considera necessari demanar al Consell de Mallorca la 
relació dels negocis adherits a la targeta de descompte per a militants del Partit 
Popular a fi de tenir-los presents, perquè aquesta institució eviti contractar o 
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subvencionar empreses que facin donatius indirectes als partits (a través d'oferir-los 
als seus militants). 
 
Per això, el grup de Consellers de MÉS per Mallorca insta al Consell de Mallorca 
l’adopció dels següents 
 

ACORDS 

 
1.- Sol·licitar al Partit Popular la relació d’empreses adherides a la targeta de 
descompte per als seus militants. 
 
2.- Tenir en compte la relació d’aquestes empreses perquè el Consell de Mallorca eviti 
contractar o subvencionar empreses que facin donatius indirectes als partits (a través 
d'oferir-los als seus militants), d’acord amb allò previst a la legislació vigent. 
 
 
La Sra. CAMPOMAR (MÉS per Mallorca) explica que el Partit Popular, en els últims dies, ha 
comunicat la seva disposició de fer una targeta de descompte per a militants a diferents negocis 
adherits. 

Aquest fet ha despertat una inquietud en la societat i en les organitzacions socials i polítiques sobretot 
per la possibilitat que estigui en contraposició amb la Llei de finançament dels partits polítics. 

Tot seguit recorda que la Llei de finançament dels partits polítics, que és de 2007, va ser reformada pel 
Partit Popular l’any 2012 i la va fer més estricta atès que hi va afegir un apartat que deia que els partits 
polítics no podran acceptar o rebre directament o indirectament donacions de fundacions privades, 
associacions i altres entitats que rebin subvencions de les administracions públiques o que el seu 
pressupost estigui integrat, en tot o en part, per aportacions directes o indirectes de les administracions. 

Al seu Grup aquesta reforma de la Llei de finançament dels partits polítics els sembla molt encertada i 
explica que l’article 4.c) d’aquesta llei diu que els partits polítics no podran acceptar o rebre 
directament o indirectament donacions d’organismes, entitats o empreses públiques i que tampoc no 
podran acceptar o rebre directament o indirectament donacions d’empreses privades que, mitjançant 
contractes vigents, tenguin contractes amb les administracions públiques, organismes públiques o 
empreses de capital majoritàriament públic. 

MÉS per Mallorca opina que les raons d’aquesta regulació són evidents perquè així s’eviten favors 
entre contractistes i subvencionats amb els partits polítics ja que és un assumpte pel qual s’ha vetllar i 
més en uns moments en què la percepció pública és cada vegada més sensible amb els temes de 
corrupció, el grau d’honestedat i de transparència tant de les institucions com dels partits polítics. 

Així doncs i atès que la percepció de la política s’ha degradat molt, creuen que és necessari, més que 
mai, estar al capdavant de tota aquesta transparència en tots els àmbits. 

Donat que l’objectiu de l’esmentada llei és evitar favors de contractistes i subvencionats als partits 
polítics, consideren que les modificacions que hi va introduir el PP són en nom de la transparència i 
motivades pels casos de corrupció. 

Per tant el seu Grup proposa, mitjançant aquesta moció, que aquesta institució demani al Partit Popular 
la relació d’empreses adherides a la targeta de descompte per als seus militants i que es tengui en 
compte la seva relació amb aquesta institució perquè el Consell de Mallorca eviti contractar empreses 
que faci donatius indirectes als partits polítics o a través d’oferir-los als seus militants, d’acord amb el 
que preveu la legislació vigent. 

El Sr. COLOM (PSOE) anuncia que la seva intervenció és per donar suport a la moció presentada per 
MÉS per Mallorca i explica que el Grup Socialista considera que allò que se proposa amb aquesta 
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moció és del tot correcte malgrat que potser s’hauria d’haver precisat un poc més a qui s’hauria de 
lliurar la llista amb la relació d’empreses adherides. 

No obstant això, considera que en qualsevol cas aquesta llista hauria d’estar a disposició dels òrgans 
contractants del Consell de Mallorca per tal de poder controlar l’efectiu compliment de la prohibició de 
contractar o subvencionar empreses privades que facin donacions indirectes als partits polítics i als seus 
afiliats. 

Tot seguit fa notar que no vol entrar a discutir quin és el model de partit que cada formació té i comenta 
que la seva opinió és que l’acte de pertànyer a un partit és un compromís amb unes idees, és un 
compromís per fer coses per la societat, un compromís de militància, un compromís de participació i no 
una relació mercantil: “jo te don, si tu me dones”. 

Així mateix pensa que el moment que s’ha elegit per posar en marxa aquest experiment tampoc no és 
molt afortunat i, especialment, per la situació de descrèdit important que hi ha per la política i pels 
polítics.  

Planteja, en aquest sentit, què pensarà la gent al respecte, és a dir, que si els militants s’afiliaran a un 
partit polític a canvi d’uns determinats beneficis personals que en puguin obtenir. Així es trobarien 
davant una idea d’aprofitament personal per dedicar-se a la política. 

Aquest missatge que venen és un mal missatge i, a més a més, sota el seu punt de vista, és degradant 
per a la mateixa política ja que implica posar una ideologia política d’oferta o de rebaixes, segons li 
vulguin dir. En qualsevol cas, cadascú allà amb la seva forma d’entendre la política. 

El Sr. VIDAL (PP) comenta que discutir aquestes coses al Ple del Consell de Mallorca li generen la 
sensació que és enveja de l’oposició perquè el Partit Popular fa feina i l’oposició no en fa; és enveja 
perquè el Partit Popular es preocupa per la seva gent. 

A continuació assenyala que MÉS per Mallorca riu i li demana per què presenta la moció atès que no 
els importa el que faci el Partit Popular com a partit sempre que sigui legal. Potser riuen i ho critiquen 
perquè el PP té millors idees i insisteix en dir que no entén què els importa d’aquest assumpte. 

Simplement aquesta iniciativa és una passa que el PP ha volgut fer en modernitat, mirant per la seva 
gent, és a dir, que al PP li agrada tenir un reconeixement amb aquelles persones que se fien del PP, que 
pensen com el PP i que li estan a devora. 

Nega que sigui un “tu me dones i jo te don”, que és quelcom que sí fa el PSOE ja que han tornat 
especialistes en passar-li al PP les seves pilotes (que no les volen). És precisament el PSOE que diu 
“dóna’m 2 euros i et deixarem votar” i això no ho ha fet mai el Partit Popular. 

Remarca que el Partit Popular fa feina pels seus però sense guanyar-hi absolutament res i l’assumpte 
d’aquesta targeta és totalment legal, sense cap fissura i no importa que passin pena pel llistat 
d’empreses adherides perquè estarà publicat en la pàgina web del PP i així l’oposició, per consultar-lo, 
farà dues coses ben fetes: entrar en una pàgina web que valgui la pena i mirar una cosa ben feta. Fa 
notar que l’oposició podrà accedir fàcilment a aquest llistat i que no caldrà que els hi doni ningú. 

També es planteja per què l’oposició té aquesta preocupació per voler tenir un llistat d’empreses que 
encara no tenen ni els mateixos afiliats al Partit Popular, per als quals s’ha duit a terme aquesta 
iniciativa. 

Posa de manifest que no pot entendre aquestes mocions, aquestes intervencions i aquest “cachondeo” al 
Ple del Consell de Mallorca i insta l’oposició a preocupar-se d’ells mateixos (que ja tenen un bon 
viatge) i deixin tranquil el Partit Popular que actuï com cregui convenient i, en cas que traspassin les 
línies de la responsabilitat, de la legalitat, del bon fer i de la feina ben feta, aleshores sí que el ho poden 
dir. 

Recalca que si l’actuació del PP se’n va cap al límit de les línies de corrupció i l’oposició ho veu, dons 
que els ho diguin perquè tot d’una rectificaran atès que no volen fer res mal fet sinó simplement feina, 
viure, modernisme, caminar, allò que pertoca i que consideren normal. 

Retreu a l’oposició que ni ell ni ningú del PP no els ha criticat mai res del que fan dins els seus partits 
ni han entrat mai a parlar de la seva corrupció però, en canvi, del PP sí que en parlen i una dita 
mallorquina diu que “de vegades parla de merda aquell que en fa olor”. 
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Per concloure, diu a l’oposició que poden estar tranquils i deixin caminar el PP que no vol fer res 
malament i vol complir la llei. Si es perden pel camí, sí que els admetrà un toc d’atenció i, davant 
qualsevol il·legalitat, tot d’una rectificaran sempre cap problema ja que la seva intenció és fer-ho ben 
fet, com sempre, i davant un error sempre han volgut rectificar. 

La Sra. CAMPOMAR li diu al Sr. Vidal que MÉS per Mallorca no qüestiona el Partit Popular sinó que 
simplement demana que aquesta institució tengui oficialment el llistat a què ha fet referència perquè 
pugui actuar en conseqüència. 

Insisteix que el Consell de Mallorca ha de tenir aquest llistat perquè es tracta d’un finançament 
indirecte a un partit polític o, almanco, així ho considera el seu Grup i, per tant, pensen que aquesta 
institució n’està afectada i els empreses adherides també estan afectades per contractar amb el Consell 
de Mallorca. 

Si aquest llistat estigués publicat a la pàgina web del Partit Popular, també seria necessari que el 
Consell de Mallorca la demanàs oficialment perquè necessita comptar amb un document oficial que 
digui quines són les empreses que fan aquest servei. 

Per aquestes raons, MÉS per Mallorca continua considerant que s’ha d’actuar d’aquesta manera i li 
retreu al PP que s’omplin la boca de codi ètic i de transparència d’aquesta institució però després no 
actuïn en conseqüència. 

Fa notar que el Partit Popular pot fer el que vulgui i que únicament li demanen que actuï en 
conseqüència i que hi hagi transparència en aquesta institució ja que consideren que aquestes 
bonificacions són, al final, donacions al partit que es veuen afectades per la mateixa Llei de 
finançament dels partits polítics, per moltes de les aportacions que hi ha fet el Partit Popular, partit que 
anuncia que vol ser pioner i innovador i, en aquest cas, és necessari que sigui responsable i estricte. 

Finalment, reitera que el seu Grup únicament sol·licita que aquesta institució actuï en conseqüència 
perquè estan parlant de donacions a partits i el Consell de Mallorca ha de tenir aquest llistat d’empreses 
per controlar que no contracti amb elles. 

El Sr. COLOM li diu al Sr. Vidal que parlava d’enveja i li nega que sigui així. Afegeix que el Partit 
Popular pot fer el que trobi que ha de fer però únicament li demana que compleixi estrictament amb la 
legalitat i aquest sistema de la targeta que proposen és un poc dubtós. 

Pel que fa al tema dels “2 euros”, comenta que el Sr. Vidal sap que són per participar en un sistema nou 
que el Grup Socialista ha posat en marxa per a les seves primàries, un sistema que fins i tot li podria 
permetre al Sr. Vidal votar els candidats socialista, cosa que no pot fer al seu propi partit. 

El Sr. JUAN (conseller executiu de Presidència) explica que qui fa els descomptes és una empresa 
privada (una societat anònima o una societat limitada) que fa allò que considera pertinent i convenient 
per al seu negoci i es tracta d’un avantatge a un particular i no a un partit. 

Assegura que queda clar que no es tracta d’un donatiu ni directe ni indirecte i així ho interpreten des 
del Consell de Mallorca i, per això, no existeix cap tipus de vincle que impedeixi la contractació amb 
aquestes empreses ni la seva subvenció i, per això, el Grup Popular votarà en contra d’aquesta moció. 

Sotmesa la proposta a votació, es rebutja per deu vots a favor (PSOE i MÉS per 
Mallorca), devuit vots en contra (PP) i cap abstenció. 

 
 
PUNT 25. MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MÉS PER MALLORCA SOBRE LA 
COMISSIÓ D’ARTESANIA. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 

Al ple ordinari del passat mes de gener, es va aprovar una moció presentada per 
MÉS per Mallorca per tal de donar suport a l’artesania de Mallorca tant com a 
patrimoni a conservar com a valor afegit per la nostra principal indústria, el turisme. 
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A Mallorca l’artesania suposa una bona font d’ingressos per a la nostra economia 

ja que aquesta té un potencial de consumidors/compradors molt elevat que visiten 
durant tot l’any les nostres fires i mercats. Aquest sector també pot suposar una bona 
font de creació d’ocupació pels nostres emprenedors, artesans i mestres artesans que 
siguin de reconeguda competència. 

 
Una vegada transferides les competències d’artesania al Consell de Mallorca, es fa 

imprescindible establir un pla i una dinàmica de feina que ens ha de dur a agilitzar al 
màxim els tràmits burocràtics i administratius pertinents per tal de garantir la 
qualificació dels nostres artesans i mestres artesans, així com també la confecció del 
pla per a la promoció de l’artesania aprovat al ple del passat mes de gener. 

 
Per tot això exposat, proposem al ple del Consell de Mallorca els següent 
 

ACORD: 
 

1- El ple del Consell de Mallorca insta al vicepresident i conseller de Cultura, 
Patrimoni i Esports a convocar urgentment la Comissió d’Artesania per tal 
d’establir la periodicitat i els mecanismes de funcionament de dita comissió i 
marcar les pautes per a l’elaboració del pla de promoció. 

 
 
La Sra. CAMPOMAR (MÉS per Mallorca) inicia la seva intervenció. 

Recorda que en el passat Ple se va aprovar una moció per donar suport a l’artesania, per la seva 
importància social i econòmica, amb vista a incorporar-la al patrimoni de Mallorca com a valor afegit a 
la seva principal indústria, el turisme.  

Opina que, consegüentment, un cop transferides les competències en aquesta matèria, el Grup MÉS per 
Mallorca va entendre que s’havia aprovat el pla i la dinàmica de feina que aquest requeria. És per 
aquest motiu que la moció d’avui té la intenció d’agilitar les gestions per convocar al més aviat 
possible la reunió de la Comissió d’Artesania, encarregada de marcar les pautes d’elaboració de 
l’esmentat pla de promoció.  

La Sra. GÓMEZ (PSOE) inicia la seva intervenció. 

Anuncia que el seu Grup donarà suport a la moció. 

Comenta que el passat mes de gener se va aprovar la moció a què s’ha referit la Sra. Campomar, amb 
vista a facilitar la comercialització de l’artesania de Mallorca i que se va celebrar la primera reunió de 
la Comissió d’Artesania, en la qual se va constituir i se varen aprovar els documents denominats Carta 
d’Artesà i Carta de Mestre Artesà. 

Assenyala que a dia d’avui ja ha transcorregut el termini suficient per fer necessari convocar novament 
l’esmentada comissió, per tal d’activar aquest departament.  

Recorda que el Consell de Mallorca és la institució responsable d’aquest sector, tan important per a 
Mallorca; tot i això, a hores d’ara encara no s’ha posat en marxa cap iniciativa en aquest sentit.  

La Sra. GARCIA (PP) intervé a continuació. 

Reconeix la importància que té l’artesania per a tot l’equip de govern d’aquesta institució i molt 
especialment per al Sr. Rotger, vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports d’aquesta institució.  

Esmenta la constitució de la Comissió d’Artesania, el passat mes de gener, i també la primera reunió 
que va celebrar. Diu que durant la propera setmana, el dia 20 de març, se celebrarà la segona reunió; 
assegura que ja està convocada i que rebran la convocatòria en els propers dies.  
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Informa que s’ha previst que funcioni com ho fa la Comissió de Patrimoni, és a dir començar per la 
Ponència Tècnica d’Artesania (que s’ha convocat per demà divendres) i deixar transcórrer quatre dies 
hàbils abans de convocar la Comissió d’Artesania.  

Atès que serà la segona reunió que se celebri encara no és possible conèixer el volum de feina que 
generarà, però assegura que el Sr. Rotger s’ha compromès a treballar de la manera més àgil possible. 
Pensa que en aquesta segona reunió ja se podrà establir el règim de reunions més àgil i adequat per a 
tothom. 

Anuncia que el Grup Popular votarà a favor de la moció. 

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

 

 
PUNT 26. MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS DEL PARTIT POPULAR 
SOBRE EL DIA INTERNACIONAL DE LES DONES. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 

 EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

Com cada any, el dia 8 de març es commemora el Dia internacional de les dones. 
Atesa la pervivència de desigualtats entre homes i dones, aquest recordatori és 
necessari: La xacra que no atura de la violència de gènere, la preocupant reproducció 
de comportaments sexistes entre el jovent, bretxes salarials inacceptables, o la 
corresponsabilitat no assumida per molts d’homes en tasques de la llar, són alguns 
exemples d’aquesta necessitat, i la diada del 8 de març ens ofereix a tots els 
mallorquins i mallorquines una oportunitat per a la reflexió. 

Reflexió a la que ens convida el lema previst per enguany pel Dia de les dones, per 
part de Nacions Unides: “Igualtat per a les dones: progrés per a tothom”.  En la 
conjuntura econòmica actual, s’hi perceb  a la frase un clam directe i clar per a la 
igualtat a l’àmbit laboral, i al mateix temps un reconeixement de que aquesta igualtat 
no aprofitarà només, i com és de tota justícia, a les dones, sinó que és un progrés que 
s’estendrà i aprofitarà a tothom: el progrés de les dones és el progrés de la societat, i 
la revitalització econòmica de la nostra illa requerirà, per tant, la presència plena de 
les dones. 

Si estam en la fase inicial d’una recuperació econòmica, no podem acceptar la 
feminització de l’exclusió social i de manera decidida hem de remoure els obstacles a 
fi de permetre una societat cohesionada, on les dones siguin igualment impulsores del 
progrés i beneficiàries del mateix. 

El Consell de Mallorca, des de la seva responsabilitat, proposa actuacions per anar 
tancant les bretxes de gènere que encara perviuen. Dins la dinàmica d’una tasca diària 
i constant de l’exercici de polítiques de gènere, sempre és possible intentar anar més 
enllà: hem d’aprofundir en la coordinació amb totes les administracions i de manera 
molt especial hem de recolzar les polítiques de gènere locals que duguin a terme els 
ajuntaments, al cap i a la fi les administracions més properes i millors coneixedores de 
les necessitats de la ciutadania. 
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Per tot això,  

PROPOSTA D’ACORD: 

Primer. El Consell de Mallorca impulsarà la redacció i aprovació d’un nou Pla 
d’Igualtat per a la població mallorquina amb coordinació i acord amb el Pla d’Igualtat 
de l’Institut Balear de la Dona. 

Segon. El Consell de Mallorca agilitzarà i potenciarà la col·laboració amb els 
ajuntaments de Mallorca a l’efecte de la confecció i l’aprovació dels Plans municipals 
d’igualtat, pels ajuntaments que encara no en tenguin. 

Tercer.  El Consell de Mallorca potenciarà la formació i els programes de 
sensibilització en igualtat adreçada a la ciutadania de tots els municipis de Mallorca. 

Quart. El Consell de Mallorca potenciarà les actuacions en matèria d’Igualtat de 
forma transversal a tots els seus departaments, amb coordinació amb altres 
institucions, com són els ajuntaments i de forma coordinada amb el Govern a través 
de les directrius de l’Institut Balear de la Dona. 

 
(debat conjunt amb els punt 14 i 21) 

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

 
 
INTERPEL·LACIONS 
 
PUNT 27. INTERPEL·LACIÓ QUE PRESENTA EL GRUP SOCIALISTA AL 
CONSELL DE MALLORCA SOBRE INCOMPLIMENT DELS ACORDS 
DELS PLENARIS. 
 
Es dóna compte de la següent interpel·lació: 
 
 
ANTONI ALEMANY CLADERA, com a conseller del GRUP SOCIALISTA AL 
CONSELL DE MALLORCA, d’acord amb el que preveu l’art. 75 del Reglament 
Orgànic, formula, per al proper Ple ordinari, a la Presidenta del Consell de Mallorca, 
la Sra. Maria Salom Coll, la següent interpel·lació. 
 
 
TEMA: INCOMPLIMENT DELS ACORDS DELS PLENARIS 
 
El GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA vol interpel·lar a la 
Presidenta del Consell de Mallorca, la Sra. Maria Salom Coll, sobre 
L’INCOMPLIMENT DELS ACORDS DELS PLENARIS. 
 
 
El Sr. ALEMANY (PSOE) inicia la seva intervenció. 
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Diu que, tot i ser evident que la societat actual pateix una crisi econòmica, s’ha d’admetre que pateix 
també una crisi de valors. Certament, el món s’ha convertit en un conjunt de qüestions materials per tot 
arreu i se discuteix molt sobre els temes econòmics.  

Fa notar que aquesta crisi de valors conté la crisi de la democràcia i de la política, raó per la qual opina 
que els polítics haurien de fer esforços per resoldre-la, de la mateixa forma que els fan per intentar 
sortir de la crisi econòmica.  

Pensa que una de les raons que determinen que la gent s’aparti cada vegada més de la participació en 
política és el descrèdit que han arribat a tenir els polítics, perquè a vegades diuen una cosa i en fan una 
altra, de forma que l’incompliment dels programes s’ha convertit en una qüestió menor, sempre i quan 
el titular dels diaris sigui favorable. La política s’ha convertit en una qüestió de titulars de diari i molt 
poc anàlisi del que significa la democràcia i la política com a eina única per solucionar els problemes 
que té la societat.  

Considera que aquesta és una crítica que s’han de fer totes les persones que se dediquen a la política.  

D’altra banda, s’ha de considerar que el món es troba globalitzat, situació que determina que no se 
sàpiga d’on surten les decisions sobre les actuacions que se fan, qui les decideix ni quina és la manera 
d’aturar-les en cas que no agradin. 

Davant aquesta evidència, pensa que seria bo constituir un important bloc, a Europa, per tal de lluitar 
contra altres blocs, amb la intenció d’anar polint els aspectes negatius que té la globalització. Tot i 
reconèixer que en té alguns que són positius, el cert és que la gent del carrer se sent inútil, davant la 
globalització, no entén perquè la crisi repercuteix sobre les seves despeses bàsiques (llum, alimentació, 
etc.) ni perquè aquesta no se resol, i no sap tampoc on ha d’acudir per aconseguir-ho. 

Recorda que fa un temps va defensar una moció del seu Grup en el sentit que, per contrarrestar els 
problemes de la globalització, s’havia de defensar, des de l’àmbit polític, aquelles institucions properes 
a la ciutadania, per tal que la gent pugui saber on ha d’acudir per solucionar els seus problemes. Per 
aquest motiu defensava que el Consell de Mallorca tengués més prioritat que el Govern balear, i 
destacava la importància dels ajuntaments com a institucions bàsiques de participació de la ciutadania 
que s’han d’omplir de competències. 

Observa que també ha defensat que s’havia de complir l’Estatut d’Autonomia per reforçar com pertoca 
el Consell de Mallorca, i fins i tot estudiar si ha d’adquirir més autonomia.  

Recorda quines són les funcions dels membres de la corporació d’aquesta institució per resoldre, en 
l’àmbit que els pertoca i en representació de la ciutadania, les situacions que ha descrit i ho fa amb la 
intenció de destacar que l’incompliment dels acords de Ple és una qüestió greu.  

Fa notar l’actitud deslleial amb la ciutadania que suposa aquest comportament de l’equip de govern i, 
atès que els acords que s’aproven se prenen per unanimitat, resulta encara més greu que després no se 
compleixin.  

Retreu a l’equip de govern que a dia d’avui ja siguin molts els acords que no ha complit i opina que 
s’hauria de fer un esforç per complir-los. Comenta que potser en alguns casos la realitat del dia a dia ho 
dificulti, però té la sensació que moltes vegades se pren l’acord perquè el titular de premsa sigui positiu 
però després importa molt poc al PP si determinada solució s’aplica o no. 

Lamenta que per a l’actual equip de govern del Consell de Mallorca una fotografia sigui més important 
que una realitat i manifesta el seu rebuig total a aquest sistema de govern. 

Per acabar comenta que, per no allargar excessivament aquesta primera intervenció,  serà a la segona 
quan doni la llista d’exemples d’acords adoptats en el Ple que no s’han complit com pertoca. 

El Sr. JUAN (conseller executiu de Presidència) inicia la seva intervenció. 

Assegura que s’ha pres amb molt d’interès aquesta interpel·lació perquè durant les visites escolars tant 
ell com altres consellers del seu Grup polític expliquen el funcionament del Consell de Mallorca. Diu 
que ell, els divendres, explica la part política del funcionament de la institució i els fa notar que la sala 
de Plens és la més important, perquè s’hi reuneixen les persones que representen el poble de Mallorca, 
les que la ciutadania ha triat, legítimament, en democràcia, més que l’equip de govern, que és el 
resultat d’una segona elecció.  
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Diu al Sr. Alemany que coincideix del tot amb ell a afirmar que si en aquesta sala hi resideix la 
sobirania del poble de Mallorca és inqüestionable que tot allò que s’hi aprovi s’ha de complir.  

Tot seguit respon als retrets que ha fet el Sr. Alemany. Afirma que s’aproven acords que presenta, per 
exemple, l’equip de govern i que ha comptabilitzat les propostes d’acord que aquest ha presentat al Ple, 
de forma que tot seguit en pot donar les dades, que són aquestes: 182 propostes d’acord l’any 2011; 
205 l’any 2012; 219 l’any 2013 i 13 l’any 2014.  

Destaca que són 619 els acords adoptats pel Ple de la institució, que ha presentat l’equip de govern. 
Considera que el Sr. Alemany entendrà que si s’ha presentat un acord al Ple, i s’ha aprovat, per 
exemple el Reglament de Raixa, o el referit al caixonet d’almoines de l’Església de La Sang, és clar 
que s’estan complint i que centren la legitimitat de la sala de Plens.  

Fa avinent al Sr. Alemany que si s’ha de parlar de mocions, li pot dir, per exemple, que durant 
l’anterior legislatura, en el Ple de dia 5/3/2009, el Grup Popular va presentar una moció per agilitar la 
sol·licitud de documentació i l’accés a la informació. Assegura que el Sr. Alemany la va rebutjar.  

Tot seguit posa un altre exemple. Diu que dia 3/6/2010 se va aprovar una moció amb quatre punts per 
donar impuls a les biblioteques de Mallorca. Tot i que el Sr. Alemany era el vicepresident, encara 
esperen l’actuació sobre aquest tema.  

I en dóna encara un altre: en el Ple de dia 4/11/2010  se va aprovar una moció del Partit Popular 
referida a dotació i a subministrament per a les biblioteques públiques de Mallorca i convocatòria de 
subvencions per equipament d’arxius, biblioteques i museus i col·leccions museogràfiques. Recorda al 
Sr. Alemany que tampoc no se va complir l’acord. 

Dia 3 de febrer (no indica l’any) se va aprovar una altra moció sobre impuls i promoció del patrimoni 
cultural, catalogat com a Bé d’Interès Cultural, però fa notar al Sr. Alemany que tampoc no se va fer 
res. 

Dia 3/2/2011 se varen aprovar activitats contractades pel Consell de Mallorca i adreçades al col·lectiu 
de Gent Gran, i el Sr. Alemany tampoc no va fer res. 

Pel que fa a Carreteres, fa també una sèrie de retrets:  

El dia 6/5/2010 el Ple va aprovar la moció del Grup Popular referida a l’execució de la Ronda Nord 
d’Inca. Tot i que aquesta era una competència directa del Sr. Alemany, com a vicepresident del Consell 
de Mallorca durant la passada legislatura, i que la proposta se va votar a favor, era un acord del Ple. Tot 
i això, és l’actual equip de govern qui executa les obres.  

Quan al Segon Cinturó de Palma, cita la moció aprovada el 6/10/2008, tot i que és ara quan estan 
adjudicant aquestes obres; també era un acord del Ple.  

Pel que fa a la prolongació de l’autopista de Llevant, a la carretera de Llucmajor a Campos, recorda al 
Sr. Alemany que aquesta proposta se va aprovar dia 9/9/2010, per 19 vots a favor (PP i UM) i 14 vots 
en contra (PSOE i Bloc per Mallorca). Assenyala quin era, aleshores, l’equip de govern, i mostra la 
seva preocupació per aquest fet. Destaca la legitimitat que residia en la sala de Plens, per la qual cosa 
tot i la minoria, estaven obligats a executar els acords adoptats en el Ple.  

Demana al Sr. Alemany què passa quan l’equip de govern està en minoria i ha de dur endavant 
actuacions de la majoria legítimament elegida per la ciutadania de Mallorca, representada en el Ple, 
però l’equip de govern no ho vol dur endavant. Afirma que això sí que és una vergonya, perquè en el 
Ple del Consell de Mallorca sí que la democràcia hi està perfectament representada.  

Fa avinent que aquesta actitud de no voler executar els acords perquè a l’equip de govern no li convé sí 
que és una manca de legitimitat democràtica. 

Per acabar fa notar al Sr. Alemany que ha exposat aquests exemples d’incompliments durant la seva 
primera intervenció, perquè no li pugui retreure que ho fa en la segona, quan ell ja no té cap altra 
possibilitat de rèplica.  

El Sr. ALEMANY intervé a continuació. 

Afirma que és cert, i és una de les queixes que manifestarà sempre, que l’equip de govern del PP 
aprofita sempre la intervenció del govern, quan el Grup Socialista ja no té dret a rèplica, per dir tot allò 
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que li interessa. Fa avinent que en el Ple d’avui n’han tornat a donar exemple, i que precisament el Sr. 
Juan n’ha fet unes quantes, d’intervencions d’aquest tipus.  

Torna a insistir en aquest fet, perquè considera que no és elegant que l’equip de govern intervengui 
quan ja ha acabat del tot el debat  i aprofiti per dir tot el que li convé quan ja ningú no pot replicar. 

Pensa que s’ha de rectificar aquest procediment i diu que ho ha proposat com a modificació del 
Reglament del Consell de Mallorca. Opina que és el Grup que presenta la moció el que l’ha de tancar 
també i que aquesta és una forma de destacar els valors democràtics de què ha parlat a l’inici de la seva 
primera intervenció.  

Pel que fa a l’exposició d’exemples que acaba de fer el Sr. Juan, li respon que si hagués dedicat el 
mateix temps que ha perdut analitzant la legislatura anterior a estudiar el que s’ha fet durant aquesta, és 
clar que hauria trobat els incompliments que corresponen a aquesta legislatura, que és la seva 
responsabilitat. 

També fa notar que ell podria donar una resposta sobre els casos que ha explicat el Sr. Juan, però no ho 
farà perquè li restaria temps a la seva intervenció, que correspon a parlar d’aquesta legislatura per fer 
avinent que l’actual equip de govern no ha complit els acords de Ple. 

Demana al Sr. Juan que, si ho desitja, li faci aquests mateixos retrets en forma d’una interpel·lació i així 
li podrà explicar tots els motius, i si eren o no incompliments. Reitera que avui no pertoca donar aquest 
caire a la intervenció, i tot seguit explica els principals incompliments d’acords que sí correspon 
destacar en aquest punt.  

Comenta, en primer lloc, que dóna per mig complit el referit a la petició d’elaborar una nova Llei de 
Finançament, pel que fa a l’aplicació de l’economia d’escala. Reconeix que han fet un esforç. 

En canvi, destaca l’incompliment dels següents acords: 

El Consell de Mallorca executarà les inversions estatutàries de Can Weyler, la Fundació Toni Catany i 
el castell de Santueri. 

El Consell de Mallorca crearà una comissió amb tots els partits polítics, per elaborar un pla de qualitat 
dels serveis de la institució.  

El Consell de Mallorca presentarà, dins el primer semestre d’aquest any un Pla estratègic de serveis 
socials.  

Reitera que se refereix a acords adoptats durant aquesta legislatura, i del Partit Popular com a equip de 
govern.  

Quan als retrets del Sr. Juan, d’incompliment durant la passada legislatura, respon que el PP ho ha de 
tenir més fàcil, a l’hora d’executar els acords, si té majoria. Demana per què no ho fan, si no tenen cap 
dificultat ni una per fer-ho. 

Continua la llista de retrets, pel que fa als següents acords:  

El Consell de Mallorca aplicarà la perspectiva de gènere a les seves polítiques públiques i impulsarà un 
Pla estratègic d’igualtat. 

Quan a la creació d’una comissió d’eliminació de duplicitats, aprovada en el Debat de Política General 
de 2012, fa notar que l’equip de govern ha eliminat les duplicitats així com ha volgut, però no ha creat 
cap comissió amb aquesta finalitat.  

Pel que fa a l’exigència al Govern balear de la recuperació de la inversió que correspon a l’exercici 
2011 del Conveni de Carreteres, és un acord que se va aprovar per unanimitat, però no se sap com ha 
acabat. 

Sobre l’exigència de reclamar al Govern balear del pagament íntegre del deute que té amb el Consell de 
Mallorca, fa notar que tampoc no s’ha sabut com ha quedat aquesta reclamació. 

A continuació posa encara més exemples, de propostes concretes aprovades a Plens ordinaris.  

En primer lloc, esmenta una proposta del PP, a la qual s’ha referit abans quan ha dit que als membres 
de l’equip de govern els agrada fer-se la fotografia per a la premsa, però els resulta indiferent què pugui 
passar després. Diu que tracta del compliment de la sentència del conveni de Carreteres, en el sentit 
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d’exigir al Govern balear que en el període de dos mesos pagui els 333 M € que deu al Consell de 
Mallorca.  

Fa notar que ni el Govern balear ha pagat ni s’ha sentit cap altre comentari sobre aquesta qüestió, 
potser pel fet que el PP dóna prioritat al seu partit, per damunt de les institucions; si no és per aquest 
motiu, no s’entén que el PP incompleixi un acord pres per unanimitat del Ple del Consell de Mallorca, 
que mostri aquest desinterès.  

En aquest sentit, aprofita per esmentar una altra moció del PP referida a la incineració de residus a Son 
Reus. Tot i que el Ple va acordar el compromís del Consell de Mallorca de no incinerar fems que no 
siguin de les Illes Balears, és evident que no cal recordar que el PP també ha incomplit aquest acord.  

A continuació esmenta mocions que també ha presentat el PSOE.  

Pel que fa al compromís de l’actual equip de govern del PP de pactar amb el Govern balear un 
finançament suficient per al Consell de Mallorca, fa notar que, per bé que reconeix que s’han fet 
esforços, no s’ha aconseguit el nivell que s’havia acordat en el Ple.  

Tampoc no s’ha complit l’acord referit al programari lliure, ni el pagament del deute del Govern balear 
amb el Consell de Mallorca. 

Per acabar, retreu un cas més recent, el compromís de destinar al Departament de Benestar Social tots 
els doblers que se recuperin en aplicar les sentències pels casos de corrupció política. Fa avinent que el 
PP ha destinat els primers doblers que s’han cobrat a altres coses, amb un argument relacionat amb 
qüestions jurídiques quan en el Ple no se va fer cap referència a aquestes qüestions.  

Reitera que l’acord va ser unànime, i que el PP se va comprometre ben clarament a invertir els doblers 
en els serveis socials. Atès que els doblers no duen cap etiqueta, és clar que si se varen recaptar 2 M €, 
aquesta mateixa quantitat se pot invertir per cobrir necessitats socials, i no s’ha fet.  

Torna a dir al Sr. Jaume que si hagués repassat les actes de Ple d’aquesta legislatura n’hauria trobat 
molts, d’incompliments. Rebutja la mania constant que té de recercar qüestions que pertanyen a 
l’anterior legislatura, amb l’única finalitat d’aplicar l’argument “i tu, més”.  

Destaca una vegada més el retret d’incompliment de les propostes de resolució aprovades en el Ple de 
dia 11/4/2013. 

Reitera que està convençut que no havia de destinar temps de la seva intervenció a parlar de la 
legislatura passada, sinó centrar-se en el que pertoca fer en aquest punt, els exemples concrets 
d’incompliments de l’actual equip de govern, durant aquesta legislatura.  

Per acabar adverteix al Sr. Juan que, tot i que aquesta fos l’estratègia que pretenia seguir, a ell no l’hi 
durà, cap a aquesta direcció. 

El Sr. JUAN intervé per tancar el debat. 

Assegura que ha estudiat detingudament totes les mocions que ha presentat al Ple el Grup Socialista, 
tant si s’han aprovat per unanimitat com si s’ha fet amb transaccions, etc. Per aquesta raó, les podrien 
tractar una per una.  

Afirma que l’equip de govern du endavant tot allò que s’aprova en el Ple i en posa uns exemples. 

En primer lloc, el Codi de Bon Govern i Transparència que se va demanar. 

En segon lloc, la creació de les comissions per tractar les duplicitats de gestió. Afirma que ja s’han 
reunit un parell de vegades per tractar qüestions de cooperació i de benestar social. 

Quan als retrets que li ha fet el Sr. Alemany, li respon que durant la passada legislatura necessitaven un 
pacte per poder governar, i ho entén. En canvi, l’actual equip de govern té el pacte amb la ciutadania, 
no ho fa per ocupar la cadira. 

Assegura que quan han de prendre acords, estableixen prioritats a l’hora de pagar als proveïdors, o a la 
gent, amb vista a no deixar qüestions pendents que és el que feia l’anterior equip de govern.  

Reitera que durant aquesta legislatura s’impulsen tots els acords que ha aprovat el Ple, en la mesura en 
què es possible fer-ho. Es mostra satisfet per la feina que s’ha fet i convençut que han demostrat que 
creuen en la legitimitat de tots els membres de la corporació del Ple. 
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Considera que la interpel·lació del PSOE està fora de lloc, per totes les raons que ha explicat. 
 
PUNT 28. INTERPEL·LACIÓ QUE PRESENTA EL GRUP POLÍTIC MÉS 
PER MALLORCA SOBRE COMPETÈNCIES DELS AJUNTAMENTS AMB 
L’APROVACIÓ DE LA LLEI DE RACIONALITZACIÓ I SOSTENIBILITAT 
DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL. 
 
El Sr. ENSENYAT (MÉS per Mallorca) anuncia que aquesta interpel·lació l’havia de 
fer el Sr. Font qui avui s’ha absentat per estar malalt i, per això, el seu Grup s’estima 
més deixar-la damunt la taula perquè sigui tractada en el proper Ple. 

Es deixa damunt la taula. 

 
PREGUNTES 
 
PUNT 29. PREGUNTA QUE FORMULA EL SR. JAUME GARAU SALAS A 
LA SRA. CATALINA CIRER ADROVER (LLITS BUITS A LES 
RESIDÈNCIES DEL CONSELL) 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
Quants de llits buits hi ha, a dia d'avui, a les residències del Consell i que pensa fer 
amb ells? 
 
El Sr. GARAU (PSOE) formula la pregunta en els seus termes. 

La Sra. CIRER (consellera executiva de Benestar Social) li respon que les dades que li oferirà estan 
actualitzades a data de dia 10 de març i que cal tenir en compte que les dades varien cada dia. Les 
xifres a la data indicada són les següents: 

El total de llits per assistits buits són 18, dels quals 10 són a la residència de la Bonanova, 4 a la Llar 
dels Ancians i 4 a la residència de Felanitx. Afegeix que les vacants corresponen al procés de gestió 
que es produeix entre la baixa del major i l’ingrés del nou resident. 

En quant a l’ocupació de places de vàlids, indica que en la data en què demanaren les dades hi havia 
119 llits buits, dels quals 22 són a la residència d’Huialfàs ja que no se poden ocupar perquè s’hi han de 
fer unes obres de la coberta que posen en risc els residents. Aquestes obres tenen un cost aproximat 
d’uns 150.000 i 160.000 euros i estan a punt de licitar-se. Llavors hi ha 73 vacants a la residència de la 
Bonanova i 24 a la Llar dels Ancians. 

El que pensen fer és licitar enguany les obres de les 38 places del pavelló C, de les quals ja està en 
marxa el projecte i sortirà tan aviat com el servei d’Arquitectura el tengui llest.  

En relació a la resta de places anuncia que tenen previst donar continuïtat al programa de prioritat 
social que durant aquesta legislatura ha donat resposta a 192 majors d’acord amb els criteris tècnics i 
tenint en compte la situació de desprotecció greu, situació per a la qual destinaran places mitjançant els 
programes de reagrupació familiar i “Respir” tot incorporant-hi també el perfil d’urgència social al nou 
programa d’atenció immediata i el perfil de persona amb trastorns lleus de conducta i autonegligents, 
col·lectiu que ha de comptar amb una resposta fora del circuit d’exclusió. 

 
 
PUNT 30. PREGUNTA QUE FORMULA LA SRA. SILVIA CANO JUAN A LA 
SRA. CATALINA CIRER ADROVER (PROGRAMA “IRENE”). 
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La Sra. CANO (PSOE) anuncia que retira la pregunta atès que ha estat contestada per 
escrit per la Sra. Cirer. 

Es retira. 

 
 
PUNT 31. PREGUNTA QUE FORMULA EL SR. JAUME COLOM ADROVER 
A LA SRA. CATALINA SOLER TORRES (APORTACIONS A 
L’AVANTPROJECTE DE LA LLEI DE JOC I APOSTES DE LES BALEARS) 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
A N T E C E D E N T S  
  
El Conseller d’Economia i Competitivitat del Govern de les Illes Balears va presentar 
oficialment l’esborrany de l’avantprojecte de la llei de Joc i Apostes de les Balears, 
als partits polítics i a les entitats i institucions, entre elles, el Consell de Mallorca. 
 
D’acord amb aquest esborrany d’avantprojecte legislatiu, desapareix la modalitat de 
joc anomenada “Promotrot”, pensada per a la promoció del Trot, i també sembla que 
desapareix la “Lototrot”, al menys en la seva actual configuració. 
 
El Conseller establia un termini fins al 3 de març a les diferents entitats per poder 
presentar “Aportacions”. 
 
P R E G U N T A  
 
Ha presentat l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca “Aportacions” per escrit, per 
esser incloses a l’esborrany de l’avantprojecte de llei i, en el seu cas, quin és el 
contingut d’aquestes? 
 
El Sr. COLOM (PSOE) formula la pregunta en els seus termes. 

La Sra. SOLER (consellera executiva de Medi Ambient) contesta que sí s’han presentat al·legacions a 
l’avantprojecte de llei de joc i apostes de les Illes Balears. 

La primera al·legació demana la supressió parcial de la disposició derogatòria única la qual deroga 
expressament la disposició addicional quarta de la Llei 4/2012, de 30 d’abril, per la qual s’estableix el 
règim sancionador en diverses matèries en l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i es 
fixen mesures administratives urgents en matèria de joc. 

La derogació d’aquesta disposició deixarà fora de la legalitat les apostes internes i les apostes externes 
que es faci i no es puguin realitzar en o des dels hipòdroms que gestiona l’Institut de l’Esport Hípic de 
Mallorca, per la qual cosa s’hauria de suprimir aquesta derogació. 

La segona al·legació demana afegir una disposició final a la llei. Aquesta al·legació pretén tornar a la 
redacció del tipus impositiu sobre les apostes hípiques de manera que la llei hauria d’incloure la 
següent disposició:  

“Disposició final 1a. Modificació de la Llei 3/2012, de 30 d’abril, de mesures tributàries urgents. 

Es modifica l’article 17.5.b) de la Llei 3/2012, de 30 d’abril, de mesures tributàries urgents que queda 
redactat de la següent forma: 
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Apostes. 

A les apostes el tipus serà, amb caràcter general, del 10% aplicable a la base imposable establerta en 
l’import total del bitllet o resguard de participació. 

A les apostes que es realitzin amb motiu de les curses de llebrers als canòdroms o curses de cavalls o de 
trot que tenguin lloc als hipòdroms, que constitueixin el fet imposable de taxa, el tipus serà del 3% 
sobre l’import total de bitllet, incloses les apostes hípiques a les quals fa referència l’article 4.1 del 
Decret 108/2001, de 3 d’agost, pel qual es regulen les apostes hípiques i altres jocs de promoció del 
trot.” 

 
 
PUNT 32. PREGUNTA QUE FORMULA EL SR. JOAN FONT MASSOT 
(BENEFICIS RMI) 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 

Quines mesures ha adoptat el Consell de Mallorca per tal de donar a conèixer als 
perceptors de la RMI tots els beneficis als quals tenen dret? 

 
El Sr. ENSENYAT (MÉS per Mallorca) formula la pregunta en els seus termes. 

La Sra. CIRER (consellera executiva de Benestar Social) respon que hi ha 3 prestacions clarament 
imputables a perceptors de renda mínima que són les despeses farmacèutiques, el poder gaudir de la 
targeta verda de l’EMT amb el mateix perfil que jubilats o pensionistes i l’exempció de la taxa de 
renovació de la targeta sanitària. 

A més d’això, l’Ajuntament de Palma ha anunciat, per exemple, una reducció de tarifa d’aigua per a 
rendes baixes però no per a usuaris de renda mínima d’inserció sinó que es tracta d’un descompte a 
persones amb rendes baixes. 

La justificació normativa estableix les tres prestacions citades anteriorment i que són clarament 
imputables a perceptors de la renda mínima d’inserció i el que ha fet l’IMAS ha estat introduir la 
normativa que les estableix dins l’ordre del dia de les reunions comarcals de serveis socials d’atenció 
primària que són els equips que reben en una primera entrevista i fan el seguiment dels usuaris de renda 
mínima d’inserció. 

Per tant, en totes les reunions comarcals que se celebren cada mes –fins i tot, algunes amb més 
assiduïtat– s’introdueix aquest punt d’informació per recordar-ho i així els equips que tramiten 
l’entrada d’usuaris de renda mínima poden transmetre la informació de manera directa. 

Igualment informa que s’hi aniran afegint tots aquells descomptes que la normativa permeti seguir 
incorporant. 

 
PUNT 33. PREGUNTA QUE FORMULA EL SR. JOAN FONT MASSOT 
(COMPETÈNCIES LLEI DE RACIONALITZACIÓ I SOSTENIBILITAT DE 
L’ADMINISTRACIÓ LOCAL.) 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 

Davant les diferents interpretacions que s’estan fent sobre la Llei de Racionalització i 
Sostenibilitat de l’Administració Local pel que fa a competències municipals, ens pot 
enumerar les competències, per trams de població, que poden ser objecte de 
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subvenció de la convocatòria de subvencions adreçada a les corporacions locals de 
Mallorca per a actuacions de competència municipal? 

 
La Sra. PALOU (MÉS per Mallorca) formula la pregunta en els seus termes. 

El Sr. COLL MARTORELL (conseller executiu de Cooperació Local) respon que a tots els municipis 
s’inclouen els serveis d’enllumenat públic, cementeris, recollida de residus, neteja viària, abastament 
domiciliari d’aigua potable, clavegueram, accés als nuclis de població i pavimentació de les vies 
públiques. 

Pel que fa als municipis amb població superior als 5.000 habitants, s’hi afegeixen els serveis de parcs 
públics, biblioteques públiques i tractament de residus. 

Per als municipis amb població superior als 20.000 habitants (que no és el cas, perquè n’estan 
exclosos), s’hi sumen els serveis de protecció civil, avaluació i formació de situacions de necessitat 
social, atenció immediata a persones en situació de risc, prevenció i extinció d’incendis i instal·lacions 
esportives. 

Aclareix que els serveis prevists en l’article 26.2 són subvencionables baldament la llei encarregui al 
Consell Insular la coordinació de la seva prestació, això referit als municipis amb població inferior a 
20.000 habitants. 

 

INFORMACIÓ DELS CONSELLERS EXECUTIUS 

No n’hi ha. 

PRECS  

1.  

La Sra. CAMPOMAR (MÉS per Mallorca) indica que vol formula un prec. 
Concretament vol que la Sra. Cirer expliqui el motiu pel qual s’ha anul·lat la 
inauguració d’avui capvespre de l’exposició “Virulències”. 

La Sra. CIRER (consellera executiva de Benestar Social) diu que la raó és la manca 
de disponibilitat per poder assistir-hi per haver-li sobrevingut una situació personal i, 
a més a més, la coordinadora de l’àrea és de viatge fora de Mallorca. 

 

III) DESPATX EXTRAORDINARI 
 
PRIMER PUNT DESPATX EXTRAORDINARI. PROPOSTA D’APROVACIÓ 
DE L’EXPEDIENT NÚM. 3 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL 
PRESSUPOST PROPI DE 2014 PER SUPLEMENTS DE CRÈDITS 
(SUP01/2014) I DE CANVI DE DESTINACIÓ (CD01/2014) DE PROJECTES 
D’EXERCICIS ANTERIORS. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva d’Hisenda i Funció 
Pública: 
  
Atesa la sol·licitud  del conseller d’Urbanisme i Territori d’11 de març de 2014, de 
canvi de destinació  dels romanents de crèdits del projecte 2011/2/15140/1 per import 
de 1.950.000 € a causa que corresponen a actuacions d’obres de projectes gestionats 
per la Direcció Insular de Carretes. 
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Vista la provisió de la consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública que subscriu, 
de 12 de març de 2014, d’incoació d’un expedient de modificació de crèdits en el 
Pressupost propi del Consell de Mallorca corresponent a l’exercici de 2014, a 
l’objecte de poder atendre algunes despeses, les aplicacions a les quals s’havien 
d’imputar no s’havien incloses en el pressupost de 2014 o no tenien crèdit suficient 
atenent les necessitats que s’especifiquen a les memòries corresponents i de les quals 
n’hi ha constància en els antecedents de l’expedient. 
 
Vist que la Intervenció d’aquest Consell Insular ha emès el dictamen preceptiu, on 
consten les operacions de modificacions de crèdits que es proposen per atendre les 
despeses esmentades, i d’acord amb allò que es preveu en els articles 177 i 180 del 
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDLEG 2/2004, de 
5 de març, concordant amb els articles 35 a 38  i 40 a 42 del RD 500/1990, de 20 
d’abril i amb la base 10 de les d’execució del pressupost per a 2014, la consellera 
d’Hisenda i Funció Pública proposa al Ple de la Corporació que adopti el següent  
 
A C O R D 
 
PRIMER.-  Aprovar el canvi de destinació del següent projecte d'inversió de l'exercici 
de 2011 finançat amb compromisos d’ingrés (RF.6) del concepte d'ingrés 55 75060 

CAIB: CONVENI CARRETERES: 
 
I destinar-ho a finançar el següent projecte d’inversió, prèvia aprovació del 
corresponent expedient de modificació de crèdits per suplement de crèdits: 
 

 
SEGON.- Aprovar l’expedient núm. 3 de modificació de crèdits en el pressupost propi 
de 2014, d’acord amb el següent detall: 

Aplicació Descripció RF Import Projecte

 55 15140 65090 Incorporació p/inversions gest.s per altres ens S.T.Territori 6 1.950.000,00 2011 2 15140 1

Aplicació Descripció RF Import Projecte

55·45300·60900 INV. NOVA INFRAESTRUCTURES CARRETERES CIM 6 1.950.000,00 2014 2 45300 1

* SUPLEMENTS DE CRÈDITS (SUP.01/2014)

Aplicació Descripció Import Projecte

55·45300·60900 INV. NOVA INFRAESTRUCTURES CARRETERES CIM 1.950.000,00 2014 2 45300 1

TOTAL SUPLEMENT 1.950.000,00

FONTS DE FINANÇAMENT DEL SUPLEMENT DE CRÈDIT

* Nous o majors ingressos

Aplicació Descripció Import Projecte

55·75060 CAIB: CONVENI CARRETERES 1.950.000,00 2014 2 45300 1

TOTAL FONS FINANÇAMENT P/SUPLEMENT 1.950.000,00

EXPEDIENT NÚM. 3 MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST PROPI DE 2014
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Per la qual cosa queda anivellat el Pressupost. 
 
TERCER.- Aquest acord aprovatori serà considerat definitiu si no es produeixen 
reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor, una 
vegada s’hagi complit el que disposa l’article 112.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les bases del règim local, i també l’article 169 del Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, aprovat pel RDLEG 2/2004, de 5 de març. 
 
 
El Sr. ROVIRA (conseller executiu d’Urbanisme i Territori) intervé per motivar la urgència d’aquest 
punt. 

En primer lloc, demana disculpes per haver presentat aquesta proposta en el darrer moment i explica 
que, tot i que fa un parell de setmanes que l’estan tramitant, no ha estat possible, fins ara, comptar amb 
tota la documentació per poder-lo dur al Ple d’avui i per aquesta raó no ha pogut facilitar abans la 
informació al respecte. 

La urgència d’aquest punt ve donada pel fet que si en el Ple d’avui no se pogués dur a terme el canvi de 
destí d’aquesta partida, doncs s’haurà d’esperar al proper Ple ordinari i probablement se retardaria tot el 
procés i, per tant, les obres que estan previstes executar-se amb aquesta partida podria passar que fins i 
tot s’haguessin d’ajornar per a l’exercici pròxim. 

Així doncs, hi ha molta urgència en poder fer aquest canvi de partida en aquest Ple i no haver d’esperar 
al proper Ple del mes d’abril i puntualitza que ja ha explicat als portaveus dels grups polítics els motius 
d’aquesta urgència que considera que està totalment justificada.  

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

El Sr. ROVIRA (conseller executiu d’Urbanisme i Territori) explica que dins els crèdits que 
s’incorporen d’anys anteriors hi són les inversions estatutàries. Doncs bé, una partida d’aquestes 
inversions estatutàries està consignada al Departament d’Urbanisme i Territori, concretament al servei 
d’Ordenació del Territori. 

Ara existeixen 4 projectes prevists per executar-se enguany i que compten amb el vistiplau del Govern 
de les Illes Balears (l’administració que paga). Aquest 4 projectes han estat redactats i supervisats des 
de la Direcció Insular de Carreteres. 

Atès que els projectes s’han redactat i supervisat per Carreteres, han de ser dirigits per personal de la 
Direcció Insular de Carreteres i la tramitació dels pagaments la farà la Unitat de Gestió Econòmica de 
Carreteres, doncs s’ha considerat que no era operatiu fer tota aquesta tramitació des de la Unitat de 
Gestió Econòmica d’Ordenació del Territori. 

El primer d’aquests projectes és la reforma de parets de pedra en sec a la serra de Tramuntana, el segon 
és la instal·lació d’una passarel·la per a vianants de fusta al final del camí vell de Lluc al municipi 
d’Escorca, el tercer consisteix en la rehabilitació i millora del mirador del Colomer (ideat per Antonio 
Parietti) situat en la carretera de Formentor i, finalment, el quart projecte és una substitució de les 
actuals barreres metàl·liques que estan a la carretera del far de Formentor per unes barreres mixtes de 
metall i fusta. 

Per concloure, reitera que aquests són els 4 projectes que tenen previst fer amb aquesta partida la qual 
considera que és molt més convenient que sigui traspassada a la Direcció Insular de Carreteres perquè 
així se facilitaran els tràmits administratius dels expedients. 

La Sra. PALOU (MÉS per Mallorca) comenta que lamenta que un expedient d’aquest calat vengui per 
urgència, en el darrer minut, sense haver tengut ni temps ni marge de maniobra per estudiar-lo i més 
tenint en compte que al Consell de Mallorca compten amb un Codi ètic, que presumeixen de ser tan 
transparents i que s’han gastat molts de doblers en anunciar-ho als quatre vents. 

Tot i que agraeix les explicacions donades pel conseller executiu d’Urbanisme i Territori, li hagués 
agradat que, tal i com ha passat en altres ocasions, se’ls hagués fet una advertència prèvia en el sentit 
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que això podria passar i que s’haguessin utilitzat les noves tecnologies per fer-los arribar tota la 
documentació a l’espera de la seva aprovació. 

Per tant, manifesta que des de MÉS per Mallorca lamenten que aquest expedient s’entri per urgència i 
que s’abstendran en la votació d’aquest punt. 

El Sr. ALEMANY (PSOE) fa notar que al Grup Socialista li alegra veure que s’està fent feina amb les 
inversions estatutàries, és a dir, que es recuperen uns doblers de les inversions estatutàries des de 
Territori i esperen que altres departaments en prenguin nota i facin el mateix. 

El seu Grup s’hauria estimat més dedicar aquests doblers a fer actuacions mediambientals, que era la 
intenció original, però entenen quines són les dificultats per fer-ho així i, per això, no s’oposaran al 
canvi de partida proposat però tampoc no li donaran suport perquè no estan absolutament segurs que no 
fos possible fer-ne algun tipus d’actuació de caire mediambiental. 

Els projectes en si no els semblen malament però suposen un canvi de criteri a l’hora de fer unes 
actuacions i li pareix destacable el fet que es recuperin doblers d’inversions estatutàries que corren 
perill de perdre’s si no hi ha una reacció ràpida per part del Consell de Mallorca. 

Per acabar la seva intervenció anuncia que el seu Grup s’abstendrà en la votació d’aquest punt. 

El Sr. ROVIRA agraeix la comprensió de l’oposició i, malgrat l’abstenció, entén que ho fan perquè no 
compten amb tota la informació. 

Afegeix que el calat d’aquest expedient és relatiu atès que simplement es tracta d’un canvi de destí 
d’una partida a dins un mateix departament per raons d’una major operativitat i facilitar la feina dins el 
departament. 

En qualsevol cas, destaca que aquests projectes també tenen un caire mediambiental important ja que 
són actuacions per fer dins l’entorn de la serra de Tramuntana i sota un criteri de recuperació de 
patrimoni mediambiental i, per això, s’han decantat per aquests 4 projectes i no per altres projectes que 
haguessin resultat impossibles de realitzar. 

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

La presidenta aixeca la sessió, de la qual, com a secretari general, estenc aquesta acta  
amb plecs de paper números de A Nº 7661 a  A  Nº 7835. 

El secretari general     La presidenta 
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DECRETS DE 
PRESIDÈNCIA 

     

DEPARTAMENT DATA 
DECRET 

TEMA COMENTARI DESTINATARI IMPORT 

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

22/01/14 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT 
CONT.ADMINISTRATIVA NÚM. 1 DE PALMA, 
P.O 158/2013 

NÚM.D.7/14  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

09/01/14 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT SOCIAL NÚM.1 DE 
PALMA, ACTUACIONS 25/12 

NÚM.D.6/14  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

12/02/14 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT DE 1ª INSTÀNCIA 
NÚM.1 INCA, EXPEDIENT 871/09 

NÚM.D.13/14  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

06/02/14 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT INSTRUCCIÓ NÚM.12 
DE PALMA, DILIGÈNCIES PRÈVIES 
4234/2013 

NÚM.D.12/14  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

06/02/14 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT CONT.ADMINISTRATIU 
NÚM.3 DE PALMA P.O 11/14 

NÚM.D.11/14  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

06/02/14 COMPAREIXENÇA DAVANT EL TSJ ILLES BALEARS PO 300/12 NÚM.D.10/14  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

06/02/14 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT INSTRUCCIÓ NÚM.1 DE 
PALMA, DILIGÈNCIES PRÈVIES 3450/2013 

NÚM.D.9/14  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

06/02/14 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT INSTRUCCIÓ NÚM.3 DE 
PALMA, DILIGÈNCIES PRÈVIES 1530/2013 

NÚM.D.8/14  

HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

07/01/14 AUTORITZACIÓ  DESPLAÇA,MENTS REALITZATS PER 
ASSISTIR A REUNIONS DE TREBALL 

MARGALIDA I. ROIG 
CATANY 

 

HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/01/14 MODIFICACIÓ 
DECRET DE 
PRESIDÈNCIA 

DE DIA 19 OCTUBRE DE 2012   

HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16/01/14 DESIGNACIÓ 
REPRESENTANTS 

ADMINISTRACIÓ EXPEDIENT DE 
DELIMITACIÓ 12/07, CARRETERA LLUC A 
POLLENÇA 

MARGALIDA POCOVI 
SAMPOL 

 

HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/01/14 INCLURE AMB LA NÓMINA DEL MES DE FEBRER DE 
2014 PER DIETES I DESPLAÇAMENTS PER 
ASSISTÈNCA A PLE 

VEURE RELACIÓ 18345,88 

MEDI AMBIENT 10/02/14 INADMETRE RECURS EXTRAORDINARI DE REVISIÓ B.G.G  
PRESIDÈNCIA 03/01/14 SUPLÈNCIA 

PRESIDÈNCIA 
EL DIA 8 DE GENER DE 2014 ASSUMIRÀ LA 
PRESIDÈNCIA DEL CONSELL PER 
ABSÈNCIA 

JOAN ROTGER SEGUÍ  

PRESIDÈNCIA 05/12/13 DELEGACIONS FUNCIONS DEL SECRETARI GENERAL EN 
EL SECRETARI ADJUNT 

  

PRESIDÈNCIA 30/01/14 DESIGNACIÓ  VOCAL DE LA COMISSIÓ EXECUTIVA 
AGÈNCIA DE TURISME DE LES ILLES 
BALEARS 

SEGISMUNDO MORELL 
RAMON I ALTRES 

 

URBANISME I 
TERRITORI 

24/01/14 RESOLUCIÓ RECURS ALÇADA CONTRA RESOLUCIÓ DE 
31 JULIOL DE 2013 DEL TERME DE PETRA 

C.S.J  

URBANISME I 
TERRITORI 

06/02/14 APROVAR ACTUACIÓ 3 REFORÇ FERM I 
CONDICIONAMENT MA-13 EXP.33/2010 

  

URBANISME I 
TERRITORI 

06/02/14 AUTORITZAR INICI 
EXPEDIENT 

OBRES MODIFICAT NÚM.1 PROJECTE 
CONSTRUCCIÓ CONNEXIÓ AUTOPISTA DE 
LLEVANT MA-19 
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RESOLUCIONS 
CONSELLERS 

     

DEPARTAMENT DATA 
DECRET 

TEMA COMENTARI DESTINATARI IMPORT 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL  

11/12/13 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20131209 UNITAT 
EMERGÈNCIES Q/2013/1935 

TERCERS VARIS 2092,24 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL  

12/12/13 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20131210 UNITAT 
EMERGÈNCIES Q/2013/1961 

TERCERS VARIS 1942,48 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL  

12/12/13 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20131211 UNITAT 
EMERGÈNCIES Q/2013/1964 

TERCERS VARIS 2001,33 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL  

12/12/13 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20131212 UNITAT 
EMERGÈNCIES Q/2013/1965 

TERCERS VARIS 2036,19 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL  

12/12/13 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20131213 UNITAT 
EMERGÈNCIES Q/2013/1966 

TERCERS VARIS 1852,81 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL  

12/12/13 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20131214 UNITAT 
EMERGÈNCIES Q/2013/1967 

TERCERS VARIS 1870,37 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL  

12/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP. 41/08 RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ 
LLOGUER I MANTENIMENT DOS CAMIONS  
UN VEHICLE UTIL BOMBERS 

SA NOSTRA RENTING 
SOCIEDAD 
UNIPERSONAL SA 

17363,16 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL  

12/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ LLOGUER 
MANTENIMENT QUATRE VEHICLES 
AUTOBOMBA BOMBERS 

SA NOSTRA DE 
RENTING SOCIEDAD 
UNIPERSONAL SA 

27015,32 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL  

13/12/13 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20131215 UNITAT 
EMERGÈNCIES Q/2013/1997  

TERCERS VARIS 1969,34 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL  

16/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ DESPESA 
SUBMINISTRAMENT 53 MATALASSOS PELS 
PARCS BOMBERS MCA, MITJANÇANT 
CONTRACTE MENOR 

PIKOLIN SL 8542,6 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL  

16/12/13 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20131219 UNITAT 
EMERGÈNCIES Q/2013/2010 

TERCERS VARIS 1378,71 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL  

16/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECO. OBLIGACIÓ SERVEI COMUNIC. 
SIRDEE SUMINIST. INST. MANTENI. 
TERMINALS I ACCESSORIS COMUNI. 
ASSOCIATS AL MATEIX QUOTA OCTUBRE 
2013 

TELEFÒNICA MOVILES 
ESPAÑA,SA 

15907,28 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL  

16/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ LLOGUER 
AMB OPCIÓ COMPRA 8 VEHICLES 
COMANDAMENT SERVEI BOMBERS QUOTA 
47 I 48 

SA NOSTRA DE 
RENTING SOCIEDAD 
UNIPERSONAL SA 

4586,74 
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DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL  

30/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECO. OBLIGACIÓ SERVEI COMUNIC 
SIRDEE SUMINIST. INSTAL. MANTEN. 
TERMINALS ACCESSORIS COMUNIC. 
ASSOCIATS AL MATEIX QUOTA NOVEMBRE 
2013 

TELEFÒNICA MOVILES 
ESPAÑA, SA 

15907,28 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL  

13/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECO. OBLIGACIÓ DESPESA 
CONTRACTAR SUBMI. 81 UNITATS 
MÀNIGUES RACORADES ALUMINI 
BOMBERS MCA. MITJANÇANT CONTRACTE 
MENOR 

ITURRI,SA 8735,67 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL  

16/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECO. OBLIGACIÓ DESPESA 
CONTRACTAR SUBMI. LLANTERNES 
SEGURETAT  I CARREGADORS MÚLTIPLES 
BOMBERS MCA. MITJANÇANT CONTRACTE 
MENOR 

ADARO TECNOLOGIA 
SA 

15991,36 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL  

16/12/13 CERTIFICACIÓ 
OBRA 

APROVACIÓ CERT. OBRA POS 2011, OBRA 
24, CERT. 4TA I DARRERA 

AJUNTAMENT SON 
SERVERA 

5608,84 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL  

16/12/13 CERTIFICACIÓ 
OBRA 

APROVACIÓ CERT. OBRA POS 2012, OBRA 
5, CERT. 1RA I ÚNICA 

AJUNTAMENT SON 
SERVERA 

280442,28 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL  

16/12/13 CERTIFICACIÓ 
OBRA 

APROVACIÓ CERT. OBRA, POS 2009 TER 
(TERCERA PART), OBRA 35, CERT. 2NA I 
DARRERA 

AJUNTAMENT SES 
SALINES 

59285,52 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL  

16/12/13 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVAR RELACIÓ FRES. Q/2013/2019 SOLRED,SA 97 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL  

16/12/13 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVAR RELACIÓ FRES. Q/2013/2020 TERCERS VARIS 4116,48 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL  

16/12/13 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20131220 UNTAT 
EMERGÈNCIES Q/2013/2024 

CHUBB PARSI SL. 2865,28 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL  

16/12/13 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVAR RELACIÓ FRES. 
45/13000/20131221 UNITAT 
D'EMERGÈNCIES Q/2013/2026 

TERCERS VARIS 2504,37 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL  

17/12/13 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20131222 UNITAT 
EMERGÈNCIES Q/2013/2045 

TERCERS VARIS 1452,06 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL  

18/12/13 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA, 
RELACIÓ FRES.J/2013/266 

TERCERS VARIS 10426,25 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL  

30/12/13 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

RECTIFICAR RES. DE 12 DESEMBRE 20113 
D'AUTORITZAR DISPOSAR I RECONEIXER 
OBLIGACIONS RELACIÓ FRES. 
45/13000/20131212 

TERCERS VARIS 1046,19 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL  

05/02/14 ALTRES INCLUSIÓ EN NÒMINA DESPESES 
DEFENSA JURÌDICA 

B.A.A. 8252,2 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

16/01/14 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0246/13 

M.A.C.M. 451 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

16/01/14 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0227/13 

G.V. 902 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

22/01/14 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0185/13 

A.R.P. 511 
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DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

16/01/14 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0235/13 

B.B.S. 318,02 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

16/01/14 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0244/13 

A.C.M. 505,06 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

16/01/14 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0148/13 

J.F.C. 451 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

16/01/14 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0183/13 

A.M.M. 60 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

16/01/14 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0243/13 

J.LL.P. 195,15 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

16/01/14 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0187/13 

P.M.M. 60 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

16/01/14 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0239/13 

M.M.P. 2079,02 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

16/01/14 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0236/13 

J.A.B. 451 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

22/01/14 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0237/13 

M.J.P.C. 78,02 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

16/01/14 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0161/13 M.R.B. 60 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

16/01/14 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0160/13 A.F.S. 300 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

16/01/14 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0152/13 A.L.J. 451 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

16/01/14 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0149/13 J.A.A.A. 811 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

16/01/14 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0137/13 J.G.A. 360,08 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

16/01/14 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0084/13 P.M.R. 586,1 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

16/01/14 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0015/13 A.P.R. 511 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

16/01/14 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0218/12 J.M.G. 1864 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

22/01/14 ALTRES AUTORITZACIÓ ÚS INSTAL·LACIONS I 
EDIFICACIONS FINCA CAPOCRB PER A 
REALITZACIÓ RRCC 

S.C. BUNYOLA  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

22/01/14 ALTRES AUTORITZACIÓ ÚS INSTAL·LACIONS I 
EDIFICACIONS FINCA CAPOCRB PER A 
REALITZACIÓ RRCC 

S.C. BUNYOLA  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

21/01/14 ALTRES AMPLIACIÓ VEDAT PM-11686 J.F.J.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

21/01/14 ALTRES CANVIO TITULAR VEDAT PM-10725 B.M.M.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

22/01/14 ALTRES CREACIÓ VEDAT ALFABIA ALFABIA, C.B.  
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DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

17/01/14 ALTRES AUTORITZACIÓ CAPTURA CEGA PER 
MARCATGE AMB RADIOTRANSMISSOR 

CCBP  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

15/01/14 ALTRES AUTORITZACIÓ CAPTURA ESTORNELLS J.C.R.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

09/12/13 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS RELACIÓ Q/2013/1900 
RELATIVES AL SUBMINISTRAMENT BÉNS O 
SERVEIS REFUGI TOSSALS VERDS 

RELACIÓ Q/2013/1900 5047,6 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

09/12/13 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS RELACIÓ Q/2013/1902 
RELATIVES AL SUBMINISTRAMENT BÉNS O 
SERVEIS REFUGI SON AMER 

RELACIÓ Q/2013/1902 2181,17 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

30/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ AMB 
RELACIÓ SUBMINISTRAMEMT ROBA DE 
FEINA 

COMERCIAL RAFAEL 
RIBAS, S.L. 

9001,07 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

30/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ AMB 
RELACIÓ REEDICIÓ MATERIAL DIVULGATIU 

JORVICH, S.L. 3581,6 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

30/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ AMB 
RELACIÓ SUBMINISTRAMEMT FUSTA 

COMPAÑIA INSULAR 
MERCANTIL, S.A. 

3623,78 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

27/01/14 ALTRES ACCEPTACIÓ CONDICIONS DE PORTS IB 
PER AUTORITZAR EXECUCIÓ OBRES 
RECUPERACIÓ DE L'ESCAR DE CALA 
LLADÓ A SA DRAGONERA 

?  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

29/01/14 DEIXAR SENSE 
EFECTE 

DEIXAR SENSE EFECTES APROVACIÓ 
RELACIÓ FACTURES CORRESPONENTS 
RELACIÓ Q/2013/1924 RELATIVES 
SUBMINISTRAMENT BÉNS O SERVEIS 
PROGRAMA MEDI AMBIENT 

VIAJES HALCON, S.A.U. 924,76 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

29/01/14 ALTRES DEVOLUCIÓ GARANTIA DEFINITIVA 
RELATIVA CONTRACTE RECOLLIDA 
ANIMALS EN CARRETERA (BRAC) 

FUNDACIÓ NATURA 
PARC 

9120 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

28/01/14 ALTRES AUTORITZACIÓ CONTROL COLOMS I 
TUDONS 

AJUNTAMENT SON 
SERVERA 

 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

28/01/14 ALTRES AUTORITZACIÓ CONTROL COLOMS A.F.O.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

28/01/14 ALTRES AUTORITZACIÓ DESCASTAMENT COBRES 
BORDES PER DANYS AGRICULTURA 
VEDAT PM-10536 

M.Q.P.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

28/01/14 ALTRES AUTORITZACIÓ DESCASTAMENT COBRES 
BORDES PER DANYS AGRICULTURA 
VEDAT PM-10736 

A.P.C.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

30/01/14 ALTRES CREACIÓ REFUGI FAUNA SA TANQUETA J.J.C.B.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

20/01/14 ALTRES RENOVACIÓ PTC RÈGIM GENERAL VEDAT 
PM-12090 

A.V.R.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

24/01/14 ALTRES AUTORITZACIÓ PER REALITZACIÓ CURSA 
MUNTANYA 

M.C.B.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

27/01/14 ALTRES AUTORITZACIÓ DESCASTAMENT CABRES 
BORDES PER DANYS AGRICULTURA 
VEDAT PM-10319 

A.B.G-R  
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DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

23/01/14 ALTRES NO INCOACIÓ EXPEDIENT SANCIONADOR ?  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

23/01/14 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0169/13 M.V.N. 300 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

23/01/14 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0168/13 B.M.R. 300 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

23/01/14 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0053/13 B.J.O. 1085,07 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

23/01/14 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0083/13 J.J.M. 451 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

23/01/14 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0051/13 J.E.L. 2178,5 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

23/01/14 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR CZ14/005 M.A.N.T. 478,03 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

23/01/14 ALTRES CANVI TITULAR VEDAT PM-11110 B.J.V.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

24/01/14 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ COMPTABLE 
J/2014/3 

141,68 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

24/01/14 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ COMPTABLE 
J/2014/1 

2500 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

29/01/14 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ COMPTABLE 
J/2014/5 

45 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

05/02/14 ALTRES INICI EPEDIENT SANCIONADOR CZ0242/13 R.G.F. 451 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

04/02/14 ALTRES INICI EPEDIENT SANCIONADOR CZ0185/13 J.M.LL.F. 811,4 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

05/02/14 ALTRES INICI EPEDIENT SANCIONADOR CZ0260/13 J.P.B. 451 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

04/02/14 ALTRES INICI EPEDIENT SANCIONADOR CZ0174/13 J.T.P. 451 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

04/02/14 ALTRES INICI EPEDIENT SANCIONADOR CZ0173/13 B.N.T. 451 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

04/02/14 ALTRES INICI EPEDIENT SANCIONADOR CZ0252/13 C.P.A.C. 820,41 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

04/02/14 ALTRES INICI EPEDIENT SANCIONADOR CZ0257/13 R.J.F.L. 480,2 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

04/02/14 ALTRES INICI EPEDIENT SANCIONADOR CZ0251/13 V.M.Q. 534,26 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

04/02/14 ALTRES INICI EPEDIENT SANCIONADOR CZ0248/13 J.M.L. 451 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

04/02/14 ALTRES INICI EPEDIENT SANCIONADOR CZ0262/13 J.Mª.M.J. 96,04 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

04/02/14 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0247/13 J.L.B.B. 60 
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DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

04/02/14 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0131/13 A.P.P. 451 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

04/02/14 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0141/13 J.A.G.A. 300 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

04/02/14 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0071/13 F.J.G.G. 60 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

04/02/14 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0157/13 J.C.V. 451 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

29/01/14 ALTRES RECONEIXEMENT RESPONSABILITAT I 
PAGAMENT ANTICIPAT DE LA SANCIÓ 
EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0202/13 

C.D.C. 200 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

29/01/14 ALTRES RECONEIXEMENT RESPONSABILITAT I 
PAGAMENT ANTICIPAT DE LA SANCIÓ 
EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0229/13 

F.S.N. 100 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

03/02/14 ALTRES AUTORITZACIÓ D'ÚS DE LES 
INSTAL·LACIONS I EDIFICACIONS FINCA 
CAPOCORB PER A REALITZACIÓ PROVA 
RRCC AMB ARC 

ARQUERS DE 
MALLORCA 

 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

28/01/14 ALTRES NO INCOACIÓ EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0245/13 

J.A.P.R.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

28/01/14 ALTRES NO INCOACIÓ EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0249/13 

M.G.R.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

01/02/14 CONTRACTACIÓ 
PERSONAL 
LABORAL 

CONTRACTACIÓ TREBALLADORS 
DIRECTIUS I MESTRES DE TALLER 
OCUPACIÓ BOSC SON AMER 

?  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

01/02/14 CONTRACTACIÓ 
PERSONAL 
LABORAL 

CONTRACTACIÓ TREBALLADORS 
DIRECTIUS I MESTRES DE TALLER 
OCUPACIÓ HORT SON AMER 

?  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

01/02/14 CONTRACTACIÓ 
PERSONAL 
LABORAL 

CONTRACTACIÓ FORESTALS AGRÍCOLES 
FORMANTS DEL TALLER OCUPACIÓ BOSC 
SON AMER 

?  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

01/02/14 CONTRACTACIÓ 
PERSONAL 
LABORAL 

CONTRACTACIÓ FORESTALS AGRÍCOLES 
FORMANTS DEL TALLER OCUPACIÓ HORT 
SON AMER 

?  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

01/02/14 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

ANONAMENT COMPLEMENT 
PROLONGACIÓ JORNADA 

M.C.M. / A.C.C.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

30/01/14 ALTRES AUTORITZACIÓ CONTROL COLOMS I 
MOIXOS  

R.H.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

30/01/14 ALTRES AUTORITZACIÓ CONTROL COLOMS I 
MOIXOS 

J.S.F.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

06/02/14 ALTRES CANVI TITULAR VEDAT PM-12006 A.I.A.C.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

05/02/14 ALTRES AUTORITZACIÓ DESCASTAMENT CABRES 
BORDES PER DANYS A L'AGRICULTURA 

J.Mª.M.P.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

04/02/14 ALTRES AUTORITZACIÓ CONTROL CONILL, 
TUDONS, GALLINES ASSILVESTRADES I 
COLLBLAUS 

J.C.O.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

05/02/14 ALTRES AUTORITZACIÓ LLOGUER BICICLETES 
REFUGI CAN BOI 

M.D.S.  
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DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

10/02/14 ALTRES APROVACIÓ PTC RÈGIM GENERAL VEDAT 
PM-10725 

B.Mª.M.M.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

03/02/14 ALTRES RENOVACIÓ PTC RÈGIM GENERAL VEDAT 
PM-10385 

M.B.L.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

10/02/14 ALTRES SEGREGACIÓ VEDAT PM-11363 G.LL.M.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

06/02/14 ALTRES CREACIÓ ZONA ENSINISTRAMENT CANS 
DE CAÇA VEDAT PM-11154 

B.M.B  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

10/02/14 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ14/0002 

G.R.M. 1743,1 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

07/02/14 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0259/13 

B.C.M. 60 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

07/02/14 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0254/13 

G.LL.M. 1003,28 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

11/02/14 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ14/0004 

G.A.R. 1804 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

07/02/14 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ14/0011 

J.R.R. 60 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

07/02/14 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ14/0012 

A.G.C. 451 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

07/02/14 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ14/0010 

G.C.F. 60 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

04/02/14 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES AGENCIA TRIBUTARIA 
ILLES BALEARS 

1224,23 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

07/02/14 ALTRES AUTORITZACIÓ ÚS INSTAL·LACIONS I 
EDIFICACIONS FINCA CAPOCORB PER 
REALITZACIÓ CAMPIONAT PERDIU AMB 
RECLAM 

ASSOCIACIÓ PERDIU 
AMB RECLAM 

 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

07/02/14 ALTRES AUTORITZACIÓ ÚS INSTAL·LACIONS I 
EDIFICACIONS FINCA CAPOCORB PER 
REALITZACIÓ CAMPPROVA RRCC 

ASSOCIACIÓ BALEAR 
TIR I CAÇA 

 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

07/02/14 ALTRES AUTORITZACIÓ ÚS INSTAL·LACIONS I 
EDIFICACIONS FINCA CAPOCORB PER 
REALITZACIÓ PROVA RRCC 

ASSOCIACIÓ CAÇA I 
PESCA PÒRTOL 

 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

07/02/14 ALTRES AUTORITZACIÓ ÚS INSTAL·LACIONS I 
EDIFICACIONS FINCA CAPOCORB PER 
REALITZACIÓ PROVA RRCC 

ASSOCIACIÓ CAÇA I 
PESCA PÒRTOL 

 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

07/02/14 ALTRES AUTORITZACIÓ ÚS INSTAL·LACIONS I 
EDIFICACIONS FINCA CAPOCORB PER 
REALITZACIÓ PROVA RRCC 

ASSOCIACIÓ CAÇA I 
PESCA PÒRTOL 

 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

10/02/14 ALTRES RENOVACIÓ PTC RÈGIM GENERAL VEDAT 
PM-10860 

A.B.S.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

10/02/14 ALTRES RENOVACIÓ PTC RÈGIM GENERAL VEDAT 
PM-10392 

A.Z.V.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

07/02/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS RELACIÓ Q/2014/60 
RELATIVES SUBMINISTRAMENT BÉNS O 
SERVEIS ORGANS DE GOVERN 

RELACIÓ Q/2014/60 1685,17 
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DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

07/02/14 ALTRES AUTORITZACIÓ DESCASTAMENT CABRES 
BORDES PER DANYS A L'AGRICULTURA AL 
VEDAT PM-10848 

R.C.O.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

07/02/14 ALTRES AUTORITZACIÓ CAPTURA COLOMS J.R.S.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

03/02/14 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0088/13 E.S.P. 101 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

04/02/14 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0062/13 Z.J. 101 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

03/02/14 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0092/13 J.R. 101 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

03/02/14 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0091/13 G.N.M. 101 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

03/02/14 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0120/13 J.R.C. 101 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

03/02/14 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0231/12 I.T.D. 101 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

05/02/14 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0140/13 I.R.C.B. 101 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

05/02/14 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0039/13 L.P.C. 1800 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

05/02/14 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ021513 J.V.S  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

05/02/14 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0117/13 L.P.C. 1202 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

05/02/14 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ00106/13 P.A.G. 202 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

05/02/14 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0113/13 F.M.P.C. 101 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

05/02/14 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0118/13 I.R. 101 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

05/02/14 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0115/13 A.J.S. 202 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

04/02/14 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0111/13 T.M. 202 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

04/02/14 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0093/13 T.R. 101 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

03/02/14 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0094/13 M.S.A. 101 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

11/02/14 ALTRES AUTORITZACIÓ CAPTURA COLOMS D.S.T.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

07/02/14 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0255/13 

D.S.A. 451 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

07/02/14 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES COMPAÑÍA 
CONESIONARIA TÚNEL 
DE SÓLLER, S.A. 

873,65 
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DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

12/01/14 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

AUTORITZACIÓ COMISSIÓ SERVEIS A.G.A.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

12/01/14 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

AUTORITZACIÓ COMISSIÓ SERVEIS B.S.C.  

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

20/12/13 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

J/2013/267  Diversos segons relació 
adjunta 

69,2 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

20/12/13 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

J/2013/273 Diversos segons relació 
adjunta 

410,17 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

23/12/13 ALTRES Aprovar compte justificatiu (programa 33800 
Diada de Mallorca) 

Sr. Antoni Salom 1200 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

23/12/13 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

J/2013/278 Cafes per reunions de equip de 
Govern 

Sr. M.T.B. 35,55 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

23/12/13 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

J/2013/277  CORREOS Y 
TELEGRAFOS 

178,25 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

29/11/13 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT 

Dietes i desplaçament per assistir al Salon du 
Cheval a París 

Sra. J.M.L. 0 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

30/12/13 INICIAR EXPEDIENT Adjudicació I requeriment per formalitzar el 
contracte de servei de manteniment tècn. del 
sistema d'emmagatzematge corporatiu, backup 
i servidors. 

HEWLETT PACKARD 
ESPAÑOLA, SL 

37606,8 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

30/12/13 INICIAR EXPEDIENT Adjudicació I requeriment per formalitzar el 
contracte de servei de manteniment del 
programa de gestió de RRHH, 

CARLOS CASTILLA 
INGENIEROS, SA 

52496,02 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

30/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Abonament de fact. per adquisició i instal·lació 
de diferents servidors pel CIM 

HEWLETTPACKARD 
ESPAÑOLA, SL 

41840,47 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

30/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Abonament fact. per adquisició de 7 
impressores pel CIM 

HEWLETT-PACKARD 
ESPAÑOLA S.L. 

9318,61 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

30/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Abonament de fact. pel servei de 
telecomunicacions del CIM 

CABLEUROPA SAU 18452,5 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

30/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Per la fact. F520713766 de 10/12/2013 per 
feines de manteniment dels jardins de Raixa 

TRAGSA 1542,81 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

30/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Abonament fact. per adquisició de 28 PC's i 28 
monitors pel CIM 

HEWLETT-PACKARD 
ESPAÑOLA, SL 

27852,65 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

13/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2013/1996  Fotocopies de juliol-setembre 
2013 

CANON ESPAÑA, SA 257,66 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

16/12/13 INICIAR EXPEDIENT "Manteniment programa del registre" Consejeria de 
Administració Pública y 
Hacienda- Gobierno de la 
Rioja. 

4860,67 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

23/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

"Manteniment aportacios zones enjardinades, 
agrícoles i naturals a Raixa" R.O. de Fact de 
nov.2013 

Empresa de 
Transformació Agrària, 
S.A. (TRAGSA) 

4758,05 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

30/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

"Subministrament de 3 impressores HP 
Laserjet i 3 impresores Officejet 6500A plus del 
CIM" 

HEWLETT-PACKARD 
ESPAÑOLA, SL 

1606,46 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

23/01/14 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

J/2014/2 despesa a favor d'Òrgans de Govern CORREOS Y 
TELEGRAFOS, SA 

721,9 
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DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

24/01/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2013/12 Subscripció del diari Última Hora 
per D.I.Projectes 

MIFU, SA 360 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

24/01/14 INICIAR EXPEDIENT R. d'adjudicació i requeriment de formalització 
del contracte d servei de transport dels gegants 
del CIM 

TRANSPORTES NAVIO, 
SL 

11000 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

24/01/14 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

J/2014/4 Servei de comunicacions postals per 
la D.I.Projectes (desembre 2013) 

S.E. CORREOS Y 
TELEGRAFOS, S.A. 

146,12 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

30/12/13 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

Referent al lloguer amb opció de compra de 
fotocompiadora (Ass.Jdca-octubre 2013) 

CANON ESPAÑA, SA 167,1 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

30/12/13 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

La Q/2013/1685 ha de ser la Q/2013/2011 Distribuidora Rotger, SL 362,07 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

17/01/14 ALTRES Subrogació de drets i obligacions al contracte 
relatiu a Llicències d'accés a la base de dades 
"El Derecho" per al 2014 

GRUP EDITORIAL 
ELDERECHO Y 
QUANTOR 

0 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

17/01/14 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

Desembre de 2013 (87 quilometres) Sr.JRF 20,89 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

30/01/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2014/24 Subministrament d'aigua a les OIT 
Turisme i a DIProjectes 

FONT OASIS, SL 72,66 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

30/01/14 ALTRES Increment de l'IVA del contracte dels serveis de 
direcció de la defensa jurídica del CIM al 
procediment relatiu a la venda de Can 
Domenge 

BUFETE COCA Y 
ASOCIADOS, SL 

750 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

30/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Relatiu a les despeses del contracte de serveis 
de publicitat i promoció Fact.núm.A2013-0344 
DE 9/12/13 (novembre) 

Di7, SL 6301,08 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

30/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Relatiu a les despeses del contracte de serveis 
de publicitat i promoció Fact.núm.A2013-0345 
DE 9/12/13 (novembre) 

Di7, SL 4572,18 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

30/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Relatiu a les despeses del contracte de serveis 
de publicitat i promoció Fact.núm.A2013-0346 
DE 9/12/13 (novembre) 

Di7, SL 3215,74 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

11/02/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Relatiu a les despeses del contracte de serveis 
de publicitat i promoció Fact.núm.A2013-0347 
DE 9/12/13 (novembre) 

Di7, SL 3156,45 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

30/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Relatiu a les despeses del contracte de serveis 
de publicitat i promoció Fact.núm.A2013-0348/ 
Fact.núm.A2013-0349 de 9/12/13 (novembre) 

Di7,SL 6341,48 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

30/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Relatiu a les despeses del contracte de serveis 
de publicitat i promoció Fact.núm.A2013-0361 
de 11/12/13 (novembre) 

Di7, SL 4770,82 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

30/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Relatiu a les despeses del contracte de serveis 
de publicitat i promoció Fact.núm.A203-0307 
de 14/12/13 (novembre) 

Di7,SL 855,93 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

30/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Relatiu a les despeses del contracte de serveis 
de publicitat i promoció Fact.núm.A2013-0308 
de 14/12/13 (novembre) 

Di7,SL 3809,23 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

16/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2013/2027 Premsa (novembre 2013)//Mapes 
i fotografies llogades per disseny anuncis 

NOVA AREA, SL/ DI7, SL 520,98 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

16/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Factció contracte menor, novembre 2013 del 
servei de recepció noticies per internet. 

EUROPA PRESS 
DELEGACIONES, SA 

911,25 
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

13/01/14 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

RECONEIXEMENT DRET 100% 
ERTRIBUCIONS SITUACIO IT 

JSA  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

15/01/14 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

DENEGACIO OBONAMENT DESPESES 
MEDIQUES 

SOS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

14/01/14 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

COMISSIO SERVEIS RFTF  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

16/01/14 NOMENAMENT 
FUNCIONARI INTERÍ 

NOMENAMENT I/O PRESA POSSESSIO 
LLOC TREBALL 

MALE  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

16/01/14 ALTRES RENUNCIA REDUCCIO JORANDA PER 
CURA FILLS 

MCS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

04/02/14 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

HORES EXTRAORDINARIES DPT 
PRESIDENCIA  

MBB  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

04/02/14 INICIAR EXPEDIENT EXPEDIENT AJUDA PER ESCOLARITAT JJES  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

03/02/14 PERMIS 
MATERNITAT/PATER
NITAT 

LLICENCIA PERMIS INCAPACITAT 
TEMPORAL - PATERNITAT 

JJES  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

04/02/14 REDUCCIÓ 
JORNADA LABORAL 

REDUCCIO JORNADA VTM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

03/02/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXMENT TRIENNI MCS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

03/02/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXMENT TRIENNI JFD  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

03/02/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXMENT TRIENNI DMB  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

03/02/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXMENT TRIENNI VRV  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

03/02/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXMENT TRIENNI AJJ  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

03/02/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI CCB  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

03/02/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI JRS  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

03/02/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI ESM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

03/02/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI MDPV  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

03/02/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI PAC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

03/02/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI MOC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

03/02/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI JAA  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

03/02/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI FBP  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

03/02/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI JJES  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

03/02/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI JVS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

03/02/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI MMA  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

03/02/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI CNF  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

03/02/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI MPMM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

03/02/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI GNP  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

03/02/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI JMBA  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

03/02/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI JRC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

03/02/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI JBG  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

03/02/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI JLE  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

03/02/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI JASM  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

03/02/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI MMGM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

30/01/14 BORSA INTERINS PERSUA VIGENCIA BORSES PERSONAL 
FUNCIONAIR INTERI PER TRANSCURS 
TERMINI MAXIM 3 ANYS 

ALTRES  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

30/01/14 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

ABONAMENT DIES FESTIUS PERSONAL 
SERVEI D'EMERGENCIES 

PERSONAL ADSCRIT 
AL COS BOMBERS 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

30/01/14 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

COMISSIO SERVEIS BRF  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

30/01/14 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

CESSAMENT I PRESA POSSEISSIO LLOC 
TREBALL EFECTUATS MATEIXA 
AUTORITAT 

BRF  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

03/02/14 REDUCCIÓ 
JORNADA LABORAL 

REDUCCIO JORNADA  MMCC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

03/02/14 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

CONCESSIO BESTRETA MLS 477,3 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

03/02/14 CONCESSIÓ 
LLICÈNCIA 

LLICENCIA/PERMIS/ INCAPACITAT 
TEMPORAL 
IT COMPLEMENT 100% 

MBM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

03/02/14 CONCESSIÓ 
LLICÈNCIA 

LLICENCIA/PERMIS/ INCAPACITAT 
TEMPORAL  
IT COMPLEMENT 100% 

GCF  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

03/02/14 CONCESSIÓ 
LLICÈNCIA 

LLICENCIA/PRMIS/INCAPACITAT 
TEMPORAL  
IT COMPLMENT 100% 

JDPR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

03/02/14 CONCESSIÓ 
LLICÈNCIA 

LLICENCIA/PERMIS/ INCAPACITAT 
TEMPORAL 
IT COMPLMENT 100% 

RMRJ  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

04/02/14 CONCESSIÓ 
LLICÈNCIA 

LLICENCIA/PERMIS/ INCAPACITAT 
TERMPORAL  
IT COMPLEMENT  100% 

PMR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

31/01/14 REDUCCIÓ 
JORNADA LABORAL 

REDUCCIO JORNADA AOL  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

03/02/14 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

DEMEGACIO DRET 100% RETRIBUCIONS 
SITAUCIO IT 

RHL  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

23/01/14 ALTRES INCLUSIO NOMINE DESPESES DERIVADES 
TRAMITACIO PRORROGA CONDUIR 
VEHICLES 

LGG  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

23/01/14 ALTRES INCLUSIO NOMINA DESPESES DERIVADES 
TRAMITACIO PRORROGA CONDIR 
VEHICLES  

JLQ  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

23/01/14 ALTRES INCLUSIO NOMINA DESPESES DERIVADES 
TRAMITACIO PROROGA CONDIR VEHICLES  

MMA  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

23/01/14 ALTRES INCLUSIO NOMINA DESPESES DERIVADES 
TRAMITACIO PROROGA COUDIR VEHICLES  

JACS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

23/01/14 ALTRES INCLUSIO NOMINA DESPESES DERIVADES 
TRAMITACIO PRORROGA CONDIR 
VEHICLES  

SRM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

27/01/14 APROVACIÓ 
NÒMINA 

APROVACIO NOMINA GENER 2014 PERSONAL ADSCRIT 
AL CIM 

2777940,14 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

26/02/14 REDUCCIÓ 
JORNADA LABORAL 

REDUCCIO JORNADA MME  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

28/01/14 PERMIS 
MATERNITAT/PATER
NITAT 

LLICENCIA O PERMIS  - PATERNITAT  PMR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

28/01/14 ALTRES SOL·LICITUD FLEXIBILITAT HORARIA  MPM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

28/01/14 REDUCCIÓ 
JORNADA LABORAL 

REDUCCIO JORNADA PMR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

28/01/14 ALTRES SOL·LICITUD FLEXIBILITAT HORARIA  JMEG  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

28/01/14 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

HORES EXTRAORDINARIES OERSIBA ADSCRIT OIT   

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

28/01/14 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

RECONEIXEMENT DRET 100% 
RETRIBUCIONS SITUACIO IT 

AGE  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

28/01/14 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

RECONEIXEMENT DRET 100% 
RETRIBUCIONS SITUACIO IT 

MCEA  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

28/01/14 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

RECONEIXMENT DRET 100% 
RETRIBUCIONS SITUACIO IT 

AFC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

28/01/14 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

RECONEIXMENT DRET 100% 
RETRIBUCIONS SITUACIO IT  

ERM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

28/01/14 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

RECONEIXEMENT DRET 100% 
RETRIBUCIONS SITUACIO IT  

ERM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

27/01/14 ALTRES BAIXA MSFG  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

05/02/14 RETENCIONS DE 
NÒMINES 

RETENCIONS SINDICALS GEN 2014 SINDICATS  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

27/01/14 ALTRES BAIXA MSFG  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

21/01/14 ALTRES BAIXA MABV  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

21/01/14 ALTRES BAIXA MABV  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

07/02/14 CESSAMENT EN 
LLOC DE TREBALL 

CESSAMENT EN LLOC TREBALL TRG  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

21/01/14 CESSAMENT EN 
LLOC DE TREBALL 

CESSAMENT EN LLOC TREBALL MICP  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

22/01/14 CESSAMENT EN 
LLOC DE TREBALL 

CESSAMENT EN LLOC TREBALL ACZ  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

14/01/14 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

COMISSIO SERVEIS  FJBD  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

07/02/14 CONCESSIÓ 
LLICÈNCIA 

LLICENCIA /PERMIS/INCAPACITAT 
TEMPORAL  (IT ANOTACIÓN INCAPACITAT 
TEMPORAL 100%) 

RMRJ  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

03/02/14 CONCESSIÓ 
LLICÈNCIA 

LLICENCIA/PERMIS / INCAPACITAT 
TEMPORAL (IT ANOTACIO INCAPACITAT 
TEMPORAL 100%) 

JDPR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

06/02/14 CONCESSIÓ 
LLICÈNCIA 

LLICENCIA / PERMIS / INCAPACITAT 
TEMPORAL ( IT ANOTACIO INCAPACITAT 
TEMPORAL 100%) 
 

SAF  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

06/02/14 CONCESSIÓ 
LLICÈNCIA 

LLICENCIA / PERMIS / INCAPACITAT (IT 
ANOTACIO INCAPACITAT TEMPORAL 100%) 

SNB  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

07/02/14 CONCESSIÓ 
LLICÈNCIA 

LLICENCIA / PERMIS / INCAPACITAT 
TEMPORAL  ( IT ANOTACIO INCAPACITAT 
TEMPORAL 100%) 

IIV  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

07/02/14 CONCESSIÓ 
LLICÈNCIA 

LLICENCIA / PERMIS / INCAPACITAT 
TEMPORAL (IT ANOTACIO INCAPCITAT 
TEMPORAL 100%) 

BAM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

07/02/14 CONCESSIÓ 
LLICÈNCIA 

LLICENCIA / PERMIS / INCAPACITAT 
TEMPORAL (IT ANOTACIO INCAPACITAT 
TEMPORAL 100%) 

JMPV  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

07/02/14 CONCESSIÓ 
LLICÈNCIA 

LLICENCIA / PERMIS / INCAPACITAT 
TEMPORAL ( IT ANOTACIO INCAPACITAT 
TEMPORAL 100%) 

JMMF  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

05/02/14 CONCESSIÓ 
LLICÈNCIA 

LLICENCIA / PERMIS / INCAPACITAT 
TEMPORAL ( IT ANOTACIO INCAPACITAT 
TEMPORAL 100%) 

CCL  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

05/02/14 CONCESSIÓ 
LLICÈNCIA 

LLICENCIA / PERMIS / INCAPACITAT 
TEMPORAL ( IT ANOTACIO INCAPACITAT 
TEMPORAL 100%) 

RMMP  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

15/01/14 PERMIS 
MATERNITAT/PATER
NITAT 

LLICCENCIA O PERMIS (PATERNITAT) JERB  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

23/01/14 PERMIS 
MATERNITAT/PATER
NITAT 

LLICENCIA O PERMIS TMD  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

03/02/14 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZACIO, DISPOSICIO I 
RECONEIXEMENT DESPESA INGRES 
QUOTES SEGURETAT SOCIAL GEN 2014 

TRESORERIA 
GENERAL SEGURETAT 
SOCIAL 

1104081 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

28/01/14 REINCORPORACIÓ 
LLOC DE TREBALL 

INCOPORACIO LLOC TREBALL O PLAÇA MMGM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

23/01/14 PERMIS 
MATERNITAT/PATER
NITAT 

LLICENCIA O PERMIS TMD  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

16/01/14 PERMIS 
MATERNITAT/PATER
NITAT 

LLICENCIA O PERMIS - PATERNITAT JABB  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

16/01/14 PERMIS 
MATERNITAT/PATER
NITAT 

LLICENCIA O PERMIS FFF  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

23/01/14 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

RECONEIXEMENT DRET 100% 
RETRIBUCIONS SITUACIO IT  

JMFE  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

23/01/14 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

RECONEIXEMENT DRET 100% 
RETRIBUCIONS SITUACIO IT  

AAV  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

23/01/14 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

RECONEIXEMENT DRET 100% 
RETRIBUCIONS SITUACIO IT  

JSC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

16/01/14 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

RECONEIXEMENT DRET 100% 
RETRIBUCIONS SITUACIO IT  

MJGB  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

13/01/14 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

RECONEIXEMENT DRET 100% 
RETRIBUCIONS SITUACIO IT  

FCM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

13/01/14 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

RECONEIXEMENT DRET 100% 
RETRIBUCIONS SITUACIO IT  

JAMP  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

23/01/14 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

RECONEIXEMENT DRET 100% 
RETRIBUCIONS SITUACIO IT  

SAF  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

23/01/14 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

RECONEIXEMENT DRET 100% 
RETRIBUCIONS SITUACIO IT  

LPSJ  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

24/01/14 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

HORES EXPTRAORDINARES PERSONAL ADSCRIT 
DPT HISENDA I FUNCIO 
PUBLICA 
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

24/01/14 EFECTES PER 
JUBILACIÓ 

AJUDA ECONOMICA PER JUBILACIO 
ANTICIPADA 

GPP  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

22/01/14 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

DENEGACIO PROTESIS APG  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

22/01/14 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

DENEGACIO PROTESIS JPM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

28/01/14 BORSA INTERINS APROVACIO LLISTA DEFINITIVA PER 2 
BORSES METGE-ESSA PER CONCIURS DE 
MERITS 

ALTRES 
 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

27/01/14 ALTRES RETROCESIO RECTIFICACIO GRUP C1 A 
C2 

FMF  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

23/01/14 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

ABONAMENT INDEMNITZACIO PER 
FINALITZACIO CONTRACTE 

FXB  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

28/01/14 INICIAR EXPEDIENT EXPEDIENT AJUDA PER ESCOLARITAT PMR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

28/01/14 ALTRES DENEGACIO DRET 100% RETRIBUCIONS 
SITUACIO IT 

JPM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

07/02/14 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

DENEGACIO PROTESIS  CMC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

23/01/14 REDUCCIÓ 
JORNADA LABORAL 

REDUCCIO JORNADA TMD  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

23/01/14 INICIAR EXPEDIENT EXPEDIENT AJUDA PER ESCOLARITAT TMD  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

17/01/14 ALTRES DEDUCCIO PROPORCIONAL HAVERS A 
APLICAR A NOMINA  

RHL  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

17/01/14 ALTRES DEDUCCCIO PROPORCIONAL HAVERS A 
APLICAR A NOMINA 

MCPG  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

21/01/14 ALTRES INCLUSIO NOMINA AJUDES PER PROTESIS PERSONAL ADSCRIT A 
LA CORPORACIO 

2695,8 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

16/01/14 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

ABONAR HORES EXTRAORDINAREIS  PERSONAL ADSCRIT 
DPT URBANISME I 
TERRITORI 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

16/01/14 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

HORES EXTRAORDINARIES  PERSONAL ADSCRIT 
DPT PRESIDENCIA 
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

16/01/14 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

HORES EXTRAORDINARIES  PERSONAL ADSCRIT 
DPT HISENDA I FUNCIO 
PUBLICA 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

16/01/14 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

CONCESSIO BESTRETA  JCG 1589,76 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

13/01/14 ALTRES INCLUSSIO NOMINA AJUDES PER 
PROTESIS 

MCG 31 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

13/01/14 ALTRES INCLUSIO NOMINA AJUDES PER PROTESIS CRGI 34 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

09/01/14 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

CONCESSIO BESTRETA FCQ 2736,06 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

21/01/14 ALTRES MODIFICACIO JORNADA LABORAL  JSM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

23/01/14 PRORROGA 
INTERINITAT 

PRORROGA PRESETACI SERVEIS REGIM 
INTERINITAT PER ACUMULACIO DE 
TASQUES 

LAV  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

11/02/14 ALTRES DEDUCCIO PROPORCIONAL HAVERS A 
APLICAR NOMINA  

RHL  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

11/02/14 CONCESSIÓ 
LLICÈNCIA 

LLICENCIA/PERMIS/INCAPACITAT 
TEMPORAL (IT ANOTACIO INCAPACITAT 
TEMPORAL 100%) 

EML  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

10/02/14 REINCORPORACIÓ 
LLOC DE TREBALL 

NOMENAMENT I O PRESA POSSESSIO AL 
LLOC TREBALL 

JRF  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

10/02/14 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

COMISSIO SERVEIS  JRF  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

10/02/14 ALTRES LLICENCIA/PERMIS/INCAPACITAT 
TEMPORAL (IT ANOTACIO INCAPACITAT 
TEMPORAL 100%) 

MMCB  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

10/02/14 ALTRES ACEPTAR RENUNCIA REDUCCIO JORNADA 
PER CURA FILLS  

JRS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

10/02/14 REDUCCIÓ 
JORNADA LABORAL 

REDUCCIO JORNADA SGM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

10/02/14 REDUCCIÓ 
JORNADA LABORAL 

REDUCCIO JORNADA SGM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

10/02/14 BORSA INTERINS LLISTAT PROVISIONAL ADMESOS 
EXCLOSOS 2 BORSES TGM SERVEI 
BOMBERS PER PROCEDIMENT CONCURS 
MERITS 

ALTRES  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

11/02/14 ALTRES LLICENCIA/PERMIS/INCAPACITAT 
TEMPORAL (IT ANOTACIO INCAPACITAT 
TEMPORAL 100%) 

FJCA  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

11/02/14 ALTRES LLICENCIA/PERMIS/INCAPACITAT 
TEMPORAL (IT ANOTACIO INCAPACITAT 
TEMPORAL 100%) 

AMHH  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

11/02/14 ALTRES LLICENCIA/PERMIS/INCAPACITAT 
TEMPORAL (IT ANOTACIO INCAPACITAT 
TEMPORAL 100%) 

MRF  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

11/02/14 ALTRES LLICENCIA/PERMIS/INCAPACITAT 
TEMPORAL (IT ANOTACIO INCAPACITAT 
TEMPORAL 100%) 

CVL  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

20/09/14 ALTRES LLICENCIA/PERMIS/INCAPACITAT 
TEMPORAL (IT ANOTACIO INCAPACITAT 
TEMPORAL 100%) 

ASC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

11/02/14 CESSAMENT EN 
LLOC DE TREBALL 

CESSAMENT EN LLOC TREBALL AAOM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

08/02/14 RETENCIONS DE 
NÒMINES 

RETENCIONS SINCIDALC PRACTICADES 
DESEMBRE 2013 

SINDICATS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

03/01/14 ALTRES CITACIO A TEMINI PERSONES 
INTERESADES AMPLICACIO RECURS 
CONTENCIOS ADMINISTRATITU 272/2013 

ALTRES  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

16/01/14 ALTRES AMPLIACIO SUPOSISTS IT CARACATER 
EXCEPCIONAL  REGONEGUENT 
COMPLEMENT ECONOMIC 100% 

PERSONAL ADCRIT AL 
CIM 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

13/01/14 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZACIO, DISPOSICIO I 
RECONEIXEMNT DESPESA RELATIVA 
INGRES QUOTES SEGURETAT SOCIAL 
DESEMBRE 2013 

TRESORERIA 
GENERAL DE LA 
SEGURETAT SOCIAL  

1104081 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

22/01/14 ALTRES SOL·LICITUD PERMIS RETRIBUIT PER 
INTERVENCIO QUIRURGICA FAMILIAR 

AMGS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

22/01/14 ALTRES SOL·LICITUD PERMIS RETRIBUIT 
TREBALLADOR PER TEMPS 
INDISPENSABLE PER CONCILIACIO VIDA 
FAMILIAR I LABORAL 

JTL  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

04/02/14 ALTRES INICI EXPEDIENT PER APROVACIO PLA 
FORMACIO CONTINUADA DEL CIM PER 
2014 

ALTRES  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

04/02/14 REDUCCIÓ 
JORNADA LABORAL 

REDUUCCIO JORNADA JJES  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

05/02/14 CESSAMENT EN 
LLOC DE TREBALL 

CESSAMENT EN LLOC TREBALL MVF  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

05/02/14 FINALITZACIÓ 
CONTRACTE 
LABORAL 

BAIXA RFO  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

05/02/14 CESSAMENT EN 
LLOC DE TREBALL 

CESSAMENT EN LLOC TREBALL MPMM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

05/02/14 CESSAMENT EN 
LLOC DE TREBALL 

CESSAMENT EN LLOC TREBALL AGG  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

05/02/14 REINCORPORACIÓ 
LLOC DE TREBALL 

NOMENAMENT I/O PRESA DE PROSSESSIO 
AL LLOC TREBALL 

SGM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

27/02/14 RETENCIONS DE 
NÒMINES 

RETENCIONS JUDICIALS I ADMIVES 
APLICADES PERSONAL CIM A NOMINA 
GENER 2014 

PERSONAL ADSCRIT A 
LA CORPORACIO 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

30/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIONS SOCIEDAD 
PREVENCION DE 
MUTUA BALEAR 
PREVIS S.L.U. 

3506,28 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

30/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXMENT OBLIGACIONS SOCIEDAD DE 
PREVENCION DE 
MUTAUA BALEAR 
PREVIS, S.L.U. 

4103,26 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

30/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIONS ASISA, ASISTENCIA 
SANITARIA 
INTERPROVINCIAL DE 
SEGUROS S.A. 

3148,93 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

30/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXMENT OBLIGACIONS SOCIEDAD DE 
PREVENCION DE 
MUTUA BALEAR 
PREVIS, S.L.U. 

12586,66 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

30/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXER OBLIGACIONS SOCIEDAD DE 
PREVENCION DE 
MUTUA BALEAR 
PREVIS, S.L.U. 

7905,08 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

30/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIONS  SOCIEDAD DE 
PREVENCION DE 
MUTUA BALEAR 
PREVIS, S.L.U. 

7370,94 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

30/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXMENT OBLIGACIONS SOCIEDAD DE 
PREVENCION DE 
MUTUA BALEAR 
PREVIS, S.L.U. 

4134,68 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

30/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIONS  SOCIEDAD DE 
PREVENCION DE 
MUTUA BALEAR 
PREVIS, S.L.U. 

2020,21 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

10/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 13M00955 CONTRACTE MENOR BUSQUETS 
UNIFORMIDAD, SLU 

6360 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

11/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 32/10 ABONAMENT TRENTENA 
CERTIFICACIÓ 

UTE EIX PONENT-
LLEVANT 

4110,99 
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

11/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 38/11 ONZENA CERTIFICACIÓ ROIG OBRES I SERVEIS 
I ELECTRONIC TRAFIC 

39090,04 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

12/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 13M00855 PRIMERA FACTURA 
CONTRACTE MENOR 

SR L C 3194,4 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

13/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 13/2012/F/1/03 FRA 6/13 UTE GRUSAMAR I UAP 
2100 

24734,7 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

13/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 13M00955 FRA 1809/2013 COMERCIAL RAFAEL 
RIBAS, SL 

3738,9 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

16/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 13M00755 CONTRACTE MENOR IGUALS, TREBALL I 
NATURA 

10762,86 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

16/12/13 EXPROPIACIÓ EXP 159 ADD 12 FINCA 23 DESCONEGUT 2253,8 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

16/12/13 EXPROPIACIÓ EXP CM-29 ADD 4 FINCA 34 SRA M G G I ALTRES 5152,34 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

16/12/13 EXPROPIACIÓ EXP CM-60 ADD 29 FINCA 81 SRA F R M I ALTRES 174,18 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

16/12/13 EXPROPIACIÓ EXP CM-60 ADD 26 FINCA 41 I 93 SR B G V 287,85 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

16/12/13 EXPROPIACIÓ EXP CM-60 ADD 23FINCA 
145,148,161,166,171,174 I 175 

SRA M C S G I ALTRES 3837,38 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

16/12/13 EXPROPIACIÓ EXP CM-60 ADD 22 FINCA 165,173 I 179 SR A M N I ALTRES 412,03 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

16/12/13 EXPROPIACIÓ EXP CM-29 ADD 20 FINCA 84 I 89 SRA A LP O I ALTRE 30057,22 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

16/12/13 EXPROPIACIÓ EXP CM-29 ADD 16 FINCA 74, 82 I 88 SR M LL G I ALTRES 29613,8 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

17/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES REF NÚM 
79/45300/2013103100 

AGUAS SON SARD, SA 864,64 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

17/12/13 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 1073/2013 MA-1014 AJUNTAMENT DE 
CALVIÀ 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

17/12/13 ALTRES DA-33/2013 RECLAMACIÓ DE D'ANYS SR C G 373,57 



 148

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

18/12/13 IMPOSAR 
OBLIGACIÓ ABONAR 
DANYS 

DA/2013 SRA M R T L 584,9 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

18/12/13 IMPOSAR 
OBLIGACIÓ ABONAR 
DANYS 

DA/2013 SRA M R M 474,31 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

18/12/13 IMPOSAR 
OBLIGACIÓ ABONAR 
DANYS 

DA 24/2013 SR C M M T G 381,39 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

18/12/13 IMPOSAR 
OBLIGACIÓ ABONAR 
DANYS 

DA 29/2013 SR R M P 1707,68 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

18/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES REF NÚM 
79/45300/20131102 

RELACIÓ ADJUNTA 1532,69 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

18/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES REF NÚM 
79/45300/20131103 

LIMPIEZAS MUNAR 
FULLANA, SA. 

162,95 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

18/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES REF NÚM 
79/45300/20131101 

RELACIÓ ADJUNTA 189,45 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

18/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 53/10 ABONAMENT VINT-I-DOSENA 
CERTIFICACIÓ 

MELCHOR MASCARÒ, 
SA 

85040,17 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

18/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 11/2012/F/1/01 GESTALIS 9988,72 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

19/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DA 27/2013 SR M F F 1707,68 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

19/12/13 IMPOSAR 
OBLIGACIÓ ABONAR 
DANYS 

DA 25/2013 SR J M L 294,9 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

19/12/13 IMPOSAR 
OBLIGACIÓ ABONAR 
DANYS 

DA 21/2013 SR D T 694,43 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20/12/13 EXPROPIACIÓ EXP CM-49 ADD 24 FINCA 163 SR B J C C 328,43 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20/12/13 EXPROPIACIÓ EXP 92 ADD 92 FINCA 108 SR F S C 249,29 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20/12/13 EXPROPIACIÓ EXP C- 30 ADD 19 FINCA 44 SRA A T L I ALTRES 878,63 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20/12/13 EXPROPIACIÓ EXP C-30 ADD 22 FINCA 42 SR A O C 1348,87 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20/12/13 EXPROPIACIÓ EXP CM-29 ADD 7  SRA J R F I ALTRES  40364,41 
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20/12/13 EXPROPIACIÓ EXP CM-29 ADD 26 FINCA 45 SRA A C P 544,5 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20/12/13 EXPROPIACIÓ EXP CM-29 ADD 27 FINCA 54 SR J P R 18736,63 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20/12/13 EXPROPIACIÓ EXP CM-42 ADD 11 FINCA 42 SRA C J M 393,1 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20/12/13 EXPROPIACIÓ EXP CM-60 ADD 41 FINCA 39 SRA C R C 450,6 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20/12/13 EXPROPIACIÓ EXP CM-60 ADD 44 FINCA 143 SR A R V I ALTRE 111,69 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20/12/13 EXPROPIACIÓ EXP CM-57ADD 14 FINCA 76 SR S J G G 89,27 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20/12/13 EXPROPIACIÓ EXP CM-57 ADD 20 FINCA 94 SR F D F 1325,6 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20/12/13 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 1119/2013 MA-3011 AIGÜES DE RUBERTS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20/12/13 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 1159/2013 MA-1 SRA M M M C  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20/12/13 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 1162/2013 MA-3331 SR R L  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES REF 
79/45300/2013110900 

NEUMATICS 
BINISSALEM, SL 

336,85 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES REF 
79/45300/2013121100 

VERGER MATERIALS 
ES PLA, SL 

240,67 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES REF 
49/45300/2013111000 

GENERAL DE 
SERVICIOS ITV, SA 

492,85 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES REF 
49/45300/20131112 

LA HERRAMIENTA 
BALEAR, SA 

110,42 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES REF 
49/45300/2013110700 

RELACIÓ ADJUNTA 375,53 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES REF 
49/45300/2013110500 

MECANICA CIENTIFICA, 
SA 

436,02 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES REF 
49/45300/2013111000 

CAN LLANERAS, SA. 19,5 



 150

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

23/12/13 EXPROPIACIÓ EXP 137 ADD 25 FINCA 81 SR S LL R 2264,79 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

23/12/13 EXPROPIACIÓ EXP 92 ADD 16 FINCA 92 SRA F B A 12760,09 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

23/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES REF 
79/45300/2013111700 

RELACIÓ ADJUNTA 291,6 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

23/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES REF 
79/45300/2013111800 

RELACIÓ ADJUNTA 3117,57 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

23/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES REF 
79/45300/2013111600 

SOLRED, SA 12293,48 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

23/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES REF 
79/45300/20131113 

RELACIÓ ADJUNTA 139,29 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

23/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES REF 
79/45300/20131115 

INTERNACIONAL 
BALEAR COURIER, SL 

14,3 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

23/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES REF 
79/45300/20131108 

RELACIÓ ADJUNTA 2949,33 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

23/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES REF 
79/45300/20131104 

RELACIÓ ADJUNTA 972,04 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

23/12/13 DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP 10/10 MAB, SL. 27318,98 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

23/12/13 DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP 19/09 ELSAMEX, SA. 292010,2 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

23/12/13 DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP 30/10  ENCOAB, SL 805 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

23/12/13 EXPROPIACIÓ EXP CM-29 ADD 31 FINCA 43 I 44 SRA C S P 279,68 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

23/12/13 EXPROPIACIÓ EXP CM-64 ADD 4 FINCA 1 I 100 SR J G S I ALTRES  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

27/12/13 EXPROPIACIÓ EXP CM-29 ADD 22 FINCA 51 I 60 SR G F CL I ALTRES 2703,08 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

30/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIO DE 
FACTURES79/45300/2013111900 
 

RELACIO ADJUNTA 777,98 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

30/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 33/10 TRENTA-UNENA CERTIFICACIÓ UTE CONSERVACIO 
INTEGRAL MA-13 

313228,78 
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

30/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 26/11 VINTENA CERTIFICACIÓ UTE TÚNELES 8582,22 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

30/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 17/09 ABONAMENT QUARANTA-
VUITENA CERTIFICACIÓ 

CONS. Y PAV. SIQUIER 248714,25 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

30/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 11/13 ABONAMENT SEGONA 
CERTIFICACIÓ 

FAS, SL 458621,79 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

30/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 8/2012/F/0/01 ABONAMENT SISENA 
CERTIFICACIÓ 

UTE PLA DE NA TESA 1554125,37 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

30/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 18/09 ABONAMENT QUARANTA-
VUITENA CERTIFICACIÓ 

AGLOMERADOS 
MALLORCA, S.A. 

63691,86 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

30/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 19/09 ABONAMENT QUARANTA-
SISENA CERTIFICACIÓ 

ELSAMEX, SA. 43834,74 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

09/01/14 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM EXP. 000043/2014 A 00049/2014 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

10/01/14 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXP. 000050/2014 A 00060/2014 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

13/01/14 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXP. 000061/2014 A 000040/2014 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

15/01/14 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXP. 000103/2014 A 000112/2014 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

16/01/14 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXP. 000113/2014 A 000125/2014 VARIS 
 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

21/01/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXP. AL-2013/177  CALA BARCA SL  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

17/01/14 ALTRES DICTAMEN INTEGRAT DE L'ACTIVITAT EXP. 
14/2013 SAC 

HOTELES Y 
APARTAMENTOS SA 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

17/01/14 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXP. 000126/2014 A 000141/2014 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

21/01/14 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXP. 000142/2014 A 000155/2014  VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

09/01/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXP. AL-2013/106 INTERNATIONAL 
HOTEL AND PROPERTY 
FUND SL 
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

21/01/14 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXP. 003211/2013 B.G.R.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

23/01/14 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXP. 000168/2014 A 000177/2014 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

22/01/14 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXP. 000156/2014 A 000167/2014 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

16/01/14 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXP. 000012/2014D V.A.B.B.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

16/01/14 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXP. 003394/2013 M.A.R.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

30/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 14/09 ABONAMENT QUARANTA-
VUITENA CERTIFICACIÓ 

CONS. LLULL SASTRE, 
SA. 

42924,86 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

30/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 32/10 ABONAMENT TRENTA-UNENA 
CERTIFICACIÓ 

UTE EIX PONENT 
LLEVANT 

115119,07 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

30/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 14/09 ABONAMENT TRENTA-UNENA  
(1)CERTIFICACIÓ 

UTE EIX PONENT-
LLEVANT 

49344,76 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

30/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 10/12 ABONAMENT SISENA 
CERTIFICACIÓ 

UTE FCC I AMER E 
HIJOS 

2365585,36 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

30/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 38/11 ABONAMENT DOTZENA 
CERTIFICACIÓ 

UTE, ROIG SA I 
ELECTRONIC TRAFIC, 
SA 

15219,04 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

30/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 34/10 ABONAMENT TRENTA-DOSENA 
CERTIFICACIÓ 

ROIG OBRES I SERVEIS 13232,27 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

30/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 20/09 ABONAMENT QUARANTA-
VUITENA CERTIFICACIÓ 

MELCHOR MASCARO, 
SA. 

262011,75 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

30/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 16/09 ABONAMENT QUARANTA-
VUITENA CERTIFICACIÓ 

MAN, SA. 43958,31 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

30/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 35/10ABONAMENT TRENTA-DOSENA 
CERTIFICACIÓ 

ELECTROHIDRUALICA 
MANACOR, SA. 

42115,17 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

30/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 33/10 ABONAMENT TRENTA-UNENA 
CERTIFICACIÓ 

UTE CONSERVACIO 
INTEGRAL MA-13 

296524,14 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

30/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 001/04 RETRIBUCIÓ VARIABLE QUART 
TRIMESTRE 2013 

CRTA, PALMA-
MANACOR CONCES. 
CIM, SA. 

2650947,01 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

30/12/13 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 649/2013B MA-13 POL 1 PAR 104 SR G P M  
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

30/12/13 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 1183/2013 MA-3331 POL 4 PAR 25 M H  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

30/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 13/09 ABONAMENT QUARANTA-
VUITENA CERTIFICACIÓ 

COMASA 44534,52 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

02/01/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP. 1463/2011 Ma-4020 pol 18 par 51 de 
Manacor. 
 

SRA M A G C  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

02/01/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

Exp. 1175/2013 
Ma-4020 pq 2,7 pol 27 par 889-191 de 
Manacor. 
 

SR P V M  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

02/01/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 1185/2013 MA-3200 PQ 3,1 SR A A O  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

08/01/14 INCLUSIÓ NÒMINA 
PER DIETES 

MES DE NOVEMBRE 2013 PERSONAL 
INTEGRAT I PROPI 

A R F I ALTRES  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

08/01/14 ALTRES INDEMNITZACIÓ  SERVEI DE GUÀRDIA 
PERÍODE 28/10/13 A 1/12/2013  

A M G I ALTRES 12007,1 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

14/01/14 ALTRES DA 14/2013 FINALITZACIÓ EXPEDIENT C S V 721,15 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

14/01/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 1206/2013 MA-6014 POL 23 PAR 279 ENDESA 
DISTRIBUCION 
ELECTRICA, SLU 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

15/01/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 3/2014 MA-13  AJUNTAMENT SA 
POBLA 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

15/01/14 AUTORITZACIÓ 
ESPECIAL DE 
CIRCULACIÓ 

EXP 012/2014,  MA-3331 A A O  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

15/01/14 AUTORITZACIÓ 
ESPECIAL DE 
CIRCULACIÓ 

EXP 1210/2013, MA-2210 S LL N S  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

16/01/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 1170/2013, MA-1A PK 19 J LL P  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

24/01/14 DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP 26/10  UTE VIAS Y OBRAS 
PUBLICAS, SA - 
PAVIMENT Y OBRAS 
CARBONELL 

19262,14 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

22/01/14 DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP 06/10 MAB, SL. 36900 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

21/01/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 1209/2013 MA-3442 POL 4 PAR 170 SRA M R R C  
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

15/01/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 1174/2013 AJUNTAMENT DE 
FELANITX 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

30/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 15/09 ABONAMENT QUARANTA-
VUITENA CERTIFICACIÓ 

CONS. LLABRÉS FELIU, 
SLU 

42924,86 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

30/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

FRA 13 120056  MELCHOR MASCARÓ, 
SA. 

645,8 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

23/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ FACTURES REF 
79/45300/20131120 

RELACIÓ ADJUNTA 707,71 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

27/01/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2013/171 EAST WEST 
BALEARES, SL 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

27/01/14 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 000117/2014 M.G.M.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

27/01/14 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 000186/2014 A 000237/2014 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

24/01/14 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 000178/2014 A 000185/2014 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

24/01/14 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 000125/2014 FENIXE XIV SL  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

27/01/14 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM.E XPT. 000147/214 M.B.R.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

27/01/14 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 000095/2014 T.I.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

24/01/14 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME ACTIVITAT NO 
PERMANENT 

AJUNTAMENT DE SA 
POBLA 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

16/01/14 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 003428/2013 LI.P.R.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

16/01/14 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 003425/2013 C.S.F.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

16/01/14 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 000060/2014 E.C.P.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

14/01/14 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2012013805 P.P.G.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

21/01/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FACTURES NÚM. Q/2014/8 DEL 
SERVEI D'URBANISME (15110) 

VARIS/INTERVENCIÓ 
GENERAL 

1195,35 
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

14/01/14 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2013009684 O.A.W.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

14/01/14 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2013014085 E.B.R.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

14/01/14 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2013013618 F.P.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

13/01/14 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 003321/2013-EXPCED V.G.T.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

14/01/14 EXPEDICIÓ 
DOCUMENT 
EQUIVALENT 

NÚM. EXPT. 000031/2014 A.G.B.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

16/01/14 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME ACTIVITAT NO 
PERMANENT 

CLUB CICLISTA 
ARTENENC 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

13/01/14 MODIFICACIÓ DE LA 
RESOLUCIÓ 

CONSULTA 77/2013 AJUNTAMENT ALGAIDA  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

23/01/14 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 000071/2014 G.E.P.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

24/01/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2013/135 BARCELO HOTELES 
MEDITERRANEO SL 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

30/01/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2013/172 MM.P.G  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

29/01/14 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 000250/2014 A 000259/2014 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

28/01/14 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 000238/2014 A 000249/2014 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

23/01/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2013/164 M.A.O.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

24/01/14 ALTRES INICIACIÓ DEL PROCEDIMENT PER A 
L'APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DE 
SUBVENCIONS DEL CM PER AL 2014 

?  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

13/01/14 INCLUSIÓ NÒMINA 
PER DIETES 

INCLUSIÓ EN NÒMINA 
D'INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL 
SERVEI 

F.R.O 22,9 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

13/01/14 INCLUSIÓ NÒMINA 
PER DIETES 

INCLUSIÓ EN NÒMINA 
D'INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL 
SERVEI 

F.R.O. 24,9 
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

31/01/14 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME ACTIVITAT NO 
PERMANENT 

UNISPORT 
CONSULTING 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

03/02/14 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME ACTIVITAT NO 
PERMANENT 

CLUB CICLISTA 
PLATGES DE CALA 
MILLOR 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

29/01/14 EXPEDICIÓ 
DOCUMENT 
EQUIVALENT 

NÚM. EXPT. 000079/2014 D.C.M.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

30/01/14 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 000260/2014 A 000271/2014 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

04/02/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2013/178 P.P.B.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

04/02/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2013/175 A.T.S.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

31/01/14 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 000272/2014 A 000276/2014 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

03/02/14 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 000277/2014 A 000306/2014 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

05/02/14 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 000318/2014 A 000332/2014 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

04/02/14 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 000307/2014 A 000317/2014 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

05/02/14 EXPEDICIÓ 
DOCUMENT 
EQUIVALENT 

NÚM. EXPT. 000187/2014 M.M.M.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

05/02/14 ALTRES INICI PROCEDIMENT DE RECLAMACIÓ 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL 
EXPT. 2002/049 

G.M.D.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

11/02/14 ALTRES DECLARACIÓ INTERÈS GENERAL NÚM. 
EXPT. 000023/2013-XIG 

J.R.P.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

11/02/14 ALTRES DECLARACIÓ INTERÈS GENERAL NÚM. 
EXPT. 000053/2013-XIG 

ENDESA DISTRIBUCIÓ 
ELÈCTRICA SLU 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

11/02/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2013/145 PJ.S.T.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

11/02/14 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

EXPT. 000268/2003-HLSR M.G.M  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

11/02/14 EMETRE INFORME 
SÒL RÚSTIC 

NÚM. EXPT. 000125/2013-HLSR COLINA PUR NATUR SL  
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

07/02/14 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 000352/2014 A 000371/2014 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

06/02/14 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 000333/2014 A 000351/2014 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

12/02/14 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME ACTIVITAT NO 
PERMANENT 

CLUB CICLISTA 
ARENAL 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

12/02/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FACTURAS NÚM. Q/2014/66 DEL 
SERVEI D'URBANISME (15110) 

VARIS/INTERVENCIÓ 
GENERAL 

4062,85 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

29/01/14 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2013015186 L.M.T.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

31/01/14 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2013013555 M.F.G.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

31/01/14 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2013013862 J.M.C.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

29/01/14 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2013014094 JL.A.G.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

29/01/14 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2013014095 A.P.G.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

29/01/14 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2013015340 J.C.C.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

12/02/14 EXPEDICIÓ 
DOCUMENT 
EQUIVALENT 

NÚM. EXPT. 000005/2014 J.J.L.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

11/02/14 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

 NÚM. EXPT. 000298/2014 R.J.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

12/02/14 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 000402/2014 A 000411/2014 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

11/02/14 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 000388/2014 A 000401/2014 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

10/02/14 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 000372/2014 A 000387/2014 VARIS  

VICEPRESIDÈNCI
A DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

09/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES 3er CENTENARI NAIXEMENT 
FRA JUNÍPER SERRA 
(CONCERT HOMENATGE) 

EGEDA 121 



 158

VICEPRESIDÈNCI
A DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

09/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES 3er CENTENARI NAIXEMENT 
FRA JUNIPER SERRA 
(CONCERT HOMENATGE) 

SOCIEDAD GENERAL 
DE AUTORES 

290,46 

VICEPRESIDÈNCI
A DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

09/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES 3er CENTENARI NAIXEMENT 
FRA JUNIPER SERRA 
(CONCERT HOMENATGE) 

SALOM COMUNICACIÓ 
AUDIOVISUAL, SL 

907,02 

VICEPRESIDÈNCI
A DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

09/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES 3er CENTENARI NAIXEMENT 
FRA JUNIPER SERRA 
(CONCERT HOMENATGE) 

AUTOCARES EVAMAR, 
SA 

2400,2 

VICEPRESIDÈNCI
A DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

09/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES 3er CENTENARI NAIXEMENT 
FRA JUNIPER SERRA 
(CONCERT HOMENATGE) 

AMADIP-ESMENT 
FUNDACION 

709,06 

VICEPRESIDÈNCI
A DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

09/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES 3er CENTENARI NAIXEMENT 
FRA JUNIPER SERRA 
(CONCERT HOMENATGE) 

J.C.S. 459,8 

VICEPRESIDÈNCI
A DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

09/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES 3er CENTENARI NAIXEMENT 
FRA JUNIPER SERRA 
(EDICIÓ LLIBRE "RELACIÓN HISTÓRICA DE 
LA VIDA Y APOSTÓLICAS TAREAS DE FRAY 
JUNÍPERO SERRA) 

A.P.F. 550 

VICEPRESIDÈNCI
A DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

09/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES  3er CENTENARI NAIXEMENT 
FRA JUNIPER SERRA  
(CONCERT HOMENATGE) 

ASOCIACIÓN 
CULTURAL CAMERATA 
ORQUESTRA LLEVANT 

3000 

VICEPRESIDÈNCI
A DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

09/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES PROMOCIÓ ESPORTIVA 
REF. Q/2013/1897 

VARIS 10923,65 

VICEPRESIDÈNCI
A DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

09/12/13 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

DONAR CONFORMITAT I AUTORITZAR 
L'ABONAMENT 
OCTUBRE-2013 

J.M.F. 87,89 

VICEPRESIDÈNCI
A DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

09/12/13 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

DONAR CONFORMITAT I AUTORITZAR 
L'ABONAMENT 
NOVEMBRE-2013 

J.M.F. 71,56 

VICEPRESIDÈNCI
A DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

09/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES 3er CENTENARI NAIXEMENT 
FRA JUNIPER SERRA 
(CONCERT HOMENATGE) 

CASA MARI 
ENTERPRISES, SA 

726 

VICEPRESIDÈNCI
A DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

10/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL SERVEI DE PATRIMONI I 
ESPORTS 
REF. Q/2013/1894 

VARIS 1635,57 
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VICEPRESIDÈNCI
A DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

10/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL SERVEI DE CULTURA 
REF. Q/2013/1895 

NOGUERA SERVEIS 
GRÀFICS, SL 

1052,7 

VICEPRESIDÈNCI
A DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

10/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL SERVEI DE CULTURA 
REF. Q/2013/1893 

J.M.F.S. 2770,9 

VICEPRESIDÈNCI
A DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

10/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL SERVEI DE CULTURA 
REF. Q/2013/1881 

V.A.S. 1494,35 

VICEPRESIDÈNCI
A DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

10/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ PER DUR A TERME 
PROGRAMES DE CAIRE SOCIOCULTURAL 
DIRIGITS A LES PERSONES MAJORS 

ASSOCIACIÓ GENT 
D'INCA 

1250 

VICEPRESIDÈNCI
A DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

10/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ PER DUR A TERME 
PROGRAMES DE CAIRE SOCIOCULTURAL 
DIRIGITS A LES PERSONES MAJORS 

ASOCIACIÓN DE 
PERSONAS DE LA 
TERCERA EDAT DEL 
COLL D'EN REBASSA 
NTRA SRA. DEL 
CARMEN 

1250 

VICEPRESIDÈNCI
A DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

10/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ PER DUR A TERME 
PROGRAMES DE CAIRE SOCIOCULTURAL 
DIRIGITS A LES PERSONES MAJORS 

ASSOCIACIÓ TERCERA 
EDAT ES CARRITXÓ 

1143,75 

VICEPRESIDÈNCI
A DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

10/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ PER DUR A TERME 
PROGRAMES DE CAIRE SOCIOCULTURAL 
DIRIGITS A LES PERSONES MAJORS 

ASSOCIACIÓ GENT 
GRAN DE 
VALLDEMOSSA 

1250 

VICEPRESIDÈNCI
A DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

10/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ PER DUR A TERME 
PROGRAMES DE CAIRE SOCIOCULTURAL 
DIRIGITS A LES PERSONES MAJORS 

ASSOCIACIÓ 
SOCIOCULTURAL 
GENT GRAN DE 
BANYALBUFAR 

531,79 

VICEPRESIDÈNCI
A DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

10/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ PER A L' ACTIVITAT DE 
GIMNÀSTICA DEL PROGRAMA DE 
L'ESPORT PER A L'EDAT ESCOLAR 

FEDERACIÓ DE 
GIMNÀSTICA DE LES 
ILLES BALEARS 

602,63 

VICEPRESIDÈNCI
A DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

10/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE MEDICINA ESPORTIVA 
REF. Q/2013/1916 

VARIS 4408,5 

VICEPRESIDÈNCI
A DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

10/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL POLIESPORTIU SANT 
FERRAN 
REF. Q/2013/1917 

VARIS 3921 

VICEPRESIDÈNCI
A DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

10/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL POLIESPORTIU SANT 
FERRAN 
REF. Q/2013/1918 

GRAFICAS PLANISI, SA 2045,36 



 160

VICEPRESIDÈNCI
A DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

10/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL CONTRACTE MENOR PEL 
MANTENIMENT, FUNCIONAMENT I 
DESENVOLUPAMENT D'APLICACIONS DEL 
WEB www.esportbasemallorca.net 

E.T.P. 3315,4 

VICEPRESIDÈNCI
A DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

10/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL CENTRE SOCIOCULTURAL 
D'INCA 
REF. Q/2013/1912 

COMERCIAL BORDOY, 
SL 

25,31 

VICEPRESIDÈNCI
A DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

10/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE PROMOCIÓ SOCIAL I 
ASSOCIACIONISME 

QUINDROP 
PRODUCCIONES 
AUDIOVISUALES, SL 

2426,05 

VICEPRESIDÈNCI
A DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

11/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE BIBLIOTEQUES, ARXIUS I 
MUSEUS 
REF. Q/2013/1945 

VARIS 160,04 

VICEPRESIDÈNCI
A DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

11/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL TERCER CENTENARI 
NAIXEMENT FRA JUNIPER SERRA 
REF. Q/2013/1946 

AUTOCARES EVAMAR, 
S 

308 

VICEPRESIDÈNCI
A DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

11/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL SERVEI DE CULTURA I 
D'ÒRGANS DE GOVERN 
(EDICIÓ 400 EXEMPLARS LLIBRE "V 
JORNADES D'ARQUEOLOGIA DE LES ILLES 
BALEARS") 

DOCUMENTA BALEAR, 
SL 

8200 

VICEPRESIDÈNCI
A DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

11/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL SERVEI DE CULTURA 
(REALITZACIÓ DE DOTZE ITINERÀNCIES 
DE L'ESTAND "ANTONI M. ALCOVER") 

S.J.R. 2057 

VICEPRESIDÈNCI
A DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

11/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE BIBLIOTEQUES, ARXIUS I 
MUSEUS 
(PROGRAMA PROJECCIONS DELS FONS 
CINEMATOGRÀFICS DE L'ARXIU DEL SO I 
DE LA IMATGE) 

ASSOCIACIÓ XARXA 
CINEMA 

677,6 

VICEPRESIDÈNCI
A DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

11/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE BIBLIOTEQUES, ARXIUS I 
MUSEUS 
(ORGANITZACIÓ DE TALLERS A LES 
BIBLIOTEQUES DE LA XARXA) 

FUNDACIÓ KAIROS 
ACCIÓ SOLIDARIA 

1755 

VICEPRESIDÈNCI
A DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

11/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE BIBLIOTEQUES, ARXIUS I 
MUSEUS 
(ORGANITZACIÓ DE TALLERS A LES 
BIBLIOTEQUES DE LA XARXA) 

E.A.F. 176 

VICEPRESIDÈNCI
A DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

11/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE BIBLIOTEQUES, ARXIUS I 
MUSEUS 
(ORGANITZACIÓ DE CONTACONTES A LES 
BIBLIOTEQUES DE LA XARXA) 

ASSOCIACIÓ FUNDICIÓ 
DADA GUGU 

1980 

VICEPRESIDÈNCI
A DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

11/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE BIBLIOTEQUES, ARXIUS I 
MUSEUS 
(ORGANITZACIÓ DE CONTACONTES A LES 
BIBLIOTEQUES DE LA XARXA) 

LACOMUNITAT 1143 
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VICEPRESIDÈNCI
A DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

11/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE BIBLIOTEQUES, ARXIUS I 
MUSEUS 
(ORGANITZACIÓ CONTACONTES A LES 
BIBLIOTEQUES DE LA XARXA) 

TÉ A TRES, SC 2880 

VICEPRESIDÈNCI
A DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

11/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE BIBLIOTEQUES, ARXIUS I 
MUSEUS 
(ORGANITZACIÓ CONTACONTES A LES 
BIBLIOTEQUES DE LA XARXA DE 
BIBLIOTEQUES) 

G.S.T. 1474,59 

VICEPRESIDÈNCI
A DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

11/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE BIBLIOTEQUES, ARXIUS I 
MUSEUS 
(ORGANITZACIÓ CONTACONTES A LES 
BIBLIOTEQUES DE LA XARXA DE 
BIBLIOTEQUES) 

S'HOSTAL DES 
MOIXOS, SLU 

2031,13 

VICEPRESIDÈNCI
A DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

11/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE BIBLIOTEQUES, ARXIUS I 
MUSEUS 
(REALITZACIÓ 800 EXEMPLARS CATÀLEG 
EXPOSICIÓ "COLL BARDOLET: LA 
SEDUCCIÓ DEL MOVIMENT I LA LLUM") 

J.G.H. 544,5 

VICEPRESIDÈNCI
A DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

11/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE BIBLIOTEQUES, ARXIUS I 
MUSEUS 
(REALITZACIÓ 800 EXEMPLARS CATÀLEG 
EXPOSICIÓ "COLL BARDOLET: LA 
SEDUCCIÓ DEL MOVIMENT I LA LLUM") 

TALLER GRÀFIC 
RAMON, SL 

6240 

VICEPRESIDÈNCI
A DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

11/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE BIBLIOTEQUES, ARXIUS I 
MUSEUS 
(ORGANITZACIÓ CONTACONTES A LES 
BIBLIOTEQUES DE LA XARXA DE 
BIBLIOTEQUES) 

ASSOCIACIÓ SA 
CARPA 

2210 

VICEPRESIDÈNCI
A DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

11/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE BIBLIOTEQUES, ARXIUS I 
MUSEUS 
REF. Q/2013/1940 

VARIS 996,55 

VICEPRESIDÈNCI
A DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

11/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA 
REF. Q/2013/1930 

VARIS 4431,74 

VICEPRESIDÈNCI
A DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

11/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

REALITZACIÓ D'OBRES DE 
CONDICIONAMENT I ADQUISICIÓ D' 
EQUIPAMENT ESCÈNIC  
(PRIMER TRIMESTRE: DEL 31/12/2012 AL 
31/03/2013) 

FUNDACIÓ TEATRE 
PRINCIPAL DE PALMA 

285910,7 

VICEPRESIDÈNCI
A DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

11/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

REALITZACIÓ OBRES DE 
CONDICIONAMENT I ADQUISICIÓ 
EQUIPAMENT ESCÈNIC 
(SEGON TRIMESTRE DEL 31/03/2013 AL 
30/06/2013) 

FUNDACIÓ TEATRE 
PRINCIPAL DE PALMA 

287088,05 

VICEPRESIDÈNCI
A DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

11/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

REALITZACIÓ OBRES DE 
CONDICIONAMENT I ADQUISICIÓ 
EQUIPAMENT ESCÈNIC 
(TERCER TRIMESTRE: DEL 30/06/2013 AL 
30/09/2013) 

FUNDACIÓ TEATRE 
PRINCIPAL DE PALMA 

287343,87 

VICEPRESIDÈNCI
A DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

11/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

FIRA TEATRE 2011 INSTITUT PÚBLIC DE 
TEATRE DE MANACOR 

40000 
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VICEPRESIDÈNCI
A DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

11/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

FIRA DE TEATRE 2012 INSTITUT PÚBLIC DE 
TEATRE DE MANACOR 

22754,37 

VICEPRESIDÈNCI
A DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

12/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES D'ORGANS DE GOVERN 
REF. Q/2013/1976 

M.F.M. 900 

VICEPRESIDÈNCI
A DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

12/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL POLIESPORTIU SANT 
FERRAN 
REF. Q/2013/1977 

VARIS 3072,07 

VICEPRESIDÈNCI
A DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

12/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE BIBLIOTEQUES, ARXIUS I 
MUSEUS 
(ORGANITZACIÓ CONTACONTES A LES 
BIBLIOTEQUES DE LA XARXA DE 
BIBLIOTEQUES) 

ASSOCIACIÓ 
CULTURAL DE MÚSICS 
PER LA LLENGUA 

1800 

VICEPRESIDÈNCI
A DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

12/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE BIBLIOTEQUES, ARXIUS I 
MUSEUS 
(ORGANTZACIÓ DE TALLERS A LES 
BIBLOTEQUES DE LA XARXA DE 
BIBLIOTEQUES) 

COLORIN COLORADAS 1820 

VICEPRESIDÈNCI
A DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

12/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE BIBLIOTEQUES, ARXIUS I 
MUSEUS 
(ORGANITZACIÓ D'ESPECTACLES 
TEATRALS A LES BIBLIOTEQUES DE LA 
XARXA DE BIBLIOTEQUES) 

ASSOCIACIÓ 
CULTURAL MIGJORN 

2540 

VICEPRESIDÈNCI
A DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

12/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE BIBLIOTEQUES, ARXIUS I 
MUSEUS 
(ORGANTIZACIÓ D'ESPECTACLES 
TEATRALS A LES BIBLIOTEQUES DE LA 
XARXA DE BIBLIOTEQUES) 

DISCUSSIONS 
PRODUCTIVES, SL 

5250 

VICEPRESIDÈNCI
A DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

12/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE BIBLIOTEQUES, ARXIUS I 
MUSEUS 
(ORGANITZACIÓ D'ESPECTALES 
TEATRALS A LES BIBLIOTEQUES DE LA 
XARXA DE BIBLIOTEQUES) 

J.M.P.F. 897,82 

VICEPRESIDÈNCI
A DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

12/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE BIBLIOTEQUES, ARXIUS I 
MUSEUS 
(EDICIÓ DE 500 EXEMPLARS DEL LLIBRE 
"DE L' ALBA AL MIGDIA I ALTRES 
POEMARIS (1918-1947)") 

GRÀFIQUES RUBINES, 
SL 

4431,95 

VICEPRESIDÈNCI
A DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

12/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE BIBLIOTEQUES, ARXIUS I 
MUSEUS 
(ADQUISICIÓ PATRIMONI DOCUMENTAL 
DESTINAT A L'ARXIU GENERAL I A L'ARXIU 
DEL SO I DE LA IMATGE) 

M.R.B. 9750 

VICEPRESIDÈNCI
A DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

12/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE BIBLIOTEQUES, ARXIUS I 
MUSEUS  
(EDICIÓ 500 EXEMPLARS DEL LLIBRE "DE L' 
ALBA AL MIGDIA I ALTRES POEMARIS 
(1918-1947)") 

AC100, SL 1857,35 

VICEPRESIDÈNCI
A DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

12/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES D'ÒRGANS DE GOVERN 
CULTURA 
REF. Q/2013/1970 

VIAJES MARTEL, SL 291,12 
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VICEPRESIDÈNCI
A DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

12/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE BIBLIOTEQUES, ARXIUS I 
MUSEUS 
(ORGANITZACIÓ DE TALLERS A LES 
BIBLIOTEQUES DE LA XARXA DE 
BIBLIOTEQUES) 

C.M.M. 3600 

VICEPRESIDÈNCI
A DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

12/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL SERVEI DE CULTURA 
REF. Q/2013/1931 

ASSOCIACIÓ 
CULTURAL CALDES 
PER INTERNET 

1000 

VICEPRESIDÈNCI
A DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

12/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ PER DUR A TERME 
PROGRAMES DE CAIRE SOCIOCULTURAL 
DIRIGITS A LES PERSONES MAJORS 

ASOCIACIÓN TERCERA 
EDAD DE INCA  Y SU 
COMARCA 

1250 

VICEPRESIDÈNCI
A DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

12/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL POLIESPORTIU SANT 
FERRAN 
REF. Q/2013/1977 

VARIS 3072,07 

VICEPRESIDÈNCI
A DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

12/12/13 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

DONAR CONFORMITAT I AUTORITZAR 
L'ABONAMENT 
NOVEMBRE-13 

M.A.N.G. 64,69 

VICEPRESIDÈNCI
A DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

13/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES CONTRACTE MENOR PER 
ELABORAR ESTUDI DE VIABILITAT, 
AVANTPROJECTE DE CONSTRUCCIÓ I 
EXPLOTACIÓ DE L'OBRA I PLECS DE 
CLÀUSULES TÈCNIQUES PER DUR A 
TERME REFORMA POLIESPORTIU SANT 
FERRAN 

SEPROSPORT, SLU 6050 

VICEPRESIDÈNCI
A DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

13/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE LA COMISSIÓ D'ESPORTS 
REF. Q/2013/1992 

DE SALABERT E HIJOS, 
SA 

1505,21 

VICEPRESIDÈNCI
A DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

13/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES  DE PROMOCIÓ ESPORTIVA 
REF. Q/2013/1991 

VARIS 1360,58 

VICEPRESIDÈNCI
A DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

13/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE PROMOCIÓ SOCIAL I 
ASSOCIACIONISME 
REF. Q/2013/2002 

ESPORTS 85, SL 929,28 

VICEPRESIDÈNCI
A DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

16/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE PROMOCIÓ ESPORTIVA 
REF. Q/2013/2017 

VARIS 7886,53 

VICEPRESIDÈNCI
A DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

16/12/13 CONTRACTE 
MENOR 

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ PER DUR 
A TERME UN BETLEM VIVENT ALS JARDINS 
DE LA MISERICÒRDIA EL 21/12/13 

MALLORQUINA 
D'ARTISTES, SL 

19402,35 

VICEPRESIDÈNCI
A DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

16/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ PER DUR A TERME 
PROGRAMES DE CAIRE SOCIOCULTURAL 
DIRIGITS A LES PERSONES MAJORS 

ASSOCIACIÓ MAJORS 
CENTRE CÍVIC 
COLÒNIA DE SANT 
JORDI 

1250 
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VICEPRESIDÈNCI
A DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

16/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ PER DUR A TERME 
PROGRAMES DE CAIRE SOCIOCULTURAL 
DIRIGITS A LES PERSONES MAJORS 

ASOCIACIÓN DE 
PENSIONISTAS Y 
JUBILADOS DE LA 
TERCERA EDAD DE 
DEIÀ 

625 

VICEPRESIDÈNCI
A DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

16/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ PER DUR A TERME 
PROGRAMES DE CAIRE SOCIOCULTURAL 
DIRIGITS A LES PERSONES MAJORS 

ASOCIACIÓN 
MURENSE DE LA 
TERCERA EDAD 

1250 

VICEPRESIDÈNCI
A DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

16/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL SERVEI DE CULTURA 
(ORGANITZACIÓ XV FESTIVAL DE LA 
MEDITERRÀNIA 2013) 

BASEM AL-NABRISS 398,67 

VICEPRESIDÈNCI
A DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

16/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES BIBLIOTEQUES, ARXIUS I 
MUSEUS 
(ORGANITZACIÓ DE TALLERS DE 
BIBLIOTEQUES DE LA XARXA DE 
BIBLIOTEQUES) 

J.G.C. 847 

VICEPRESIDÈNCI
A DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

16/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE BIBLIOTEQUES, ARXIUS I 
MUSEUS 
(ORGANITZACIÓ D' ESPECTACLES 
TEATRALS A LES BIBLIOTEQUES DE LA 
XARXA DE BIBLIOTEQUES DE MALLORCA) 

ASSOCIACIÓ 
TEATRÈMOL 
PRODUCCIONS 

3025 

VICEPRESIDÈNCI
A DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

16/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE BIBLIOTEQUES, ARXIUS I 
MUSEUS 
(ORGANITZACIÓ CONTACONTES A LES 
BIBLIOTEQUES DE LA XARXA DE 
BIBLIOTEQUES DE MALLORCA) 

TIL TEATRE ELÀSTIC 
NOU, SL 

487,79 

VICEPRESIDÈNCI
A DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

16/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DELS SERVEIS 
ADMINISTRATIUS DE CULTURA I 
PATRIMONI 
(ADQUISICIÓ DE 2 
FOTOCOPIADORES/IMPRESSORES 
MULTIFUNCIÓ PER VICEPRESIDENCIA DE 
CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS) 

RICOH ESPAÑA SLU 16247,06 

VICEPRESIDÈNCI
A DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

16/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL SERVEI DE PATRIMONI 
HISTÒRIC 
REF. Q/2013/1986 

VARIS 2105,06 

VICEPRESIDÈNCI
A DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

16/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL SERVEI DE CULTURA 
REF. Q/2013/1990 

GUIRADO Y GINER 
COMUNICACIÓN, SL 

2377,65 

VICEPRESIDÈNCI
A DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

16/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL SERVEI DE CULTURA 
REF. Q/2013/1994 

VARIS 6782 

VICEPRESIDÈNCI
A DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

16/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE BIBLIOTEQUES, ARXIUS I 
MUSEUS 
REF. Q/2013/1995 

VARIS 699,96 

VICEPRESIDÈNCI
A DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

16/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE BIBLIOTEQUES, ARXIUS I 
MUSEUS 
REF. Q/2013/1999 

VARIS 4295,66 
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VICEPRESIDÈNCI
A DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

16/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DELS SERVEIS 
ADMINISTRATIUS DE CULTURA I 
PATRIMONI 
REF. Q/2013/2006 

VARIS 5351,84 

VICEPRESIDÈNCI
A DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

16/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DELS SERVEIS 
ADMINISTRATIUS DE CULTURA I 
PATRIMONI 
REF. Q/2013/2029 

HEWLETT PACKARD, 
SL 

1061,78 

VICEPRESIDÈNCI
A DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

16/12/13 CONTRACTE 
MENOR 

EDICIÓ 750 EXEMPLARS DEL LLIBRE "EL 
CARDENAL ANTONI DESPUIG (1745-1813): 
COL·LECCIONISME, GRAND TOUR I 
CULTURA IL·LUSTRADA" 

VARIS 17513,06 

VICEPRESIDÈNCI
A DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

16/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE PROMOCIÓ SOCIAL I 
ASSOCIACIONISME 
REF. Q/2013/2037 

FOTOCOPISTERIA 
IMPRESRAPIT, SL 

333,33 

VICEPRESIDÈNCI
A DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

17/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ PER DUR A TERME 
PROGRAMES DE CAIRE SOCIOCULTURAL 
DIRIGITS A PERSONES MAJORS 

ASOCIACIÓN DE LA 
TERCERA EDAD "TOTS 
EN MARXA" 

1250 

VICEPRESIDÈNCI
A DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

17/12/13 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

APROVAR COMPTE JUSTIFICATIU 
J/2013/262 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA  I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

5489,78 

VICEPRESIDÈNCI
A DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

17/12/13 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

APROVAR EL COMTE JUSTIFICATIU 
J/2013/264 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

1841,43 

VICEPRESIDÈNCI
A DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

17/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL SERVEI DE CULTURA 
REF. Q/2013/2036 

VARIS 25546,15 

VICEPRESIDÈNCI
A DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

17/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DEPESES DEL SERVEI DE PATRIMONI 
HISTÒRIC 
REF. Q/2013/2042 

VARIS 91,42 

VICEPRESIDÈNCI
A DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

17/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE BIBLIOTEQUES, ARXIUS I 
MUSEUS I D' ÒRGANS DE GOVERN 
(EDICIÓ 750 EXEMPLARS LLIBRE "EL 
CARDENAL ANTONI DESPUIG (1745-1813): 
COL·LECCIONISME, GRAND TOUR") 

J.G.C. 786,5 

VICEPRESIDÈNCI
A DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

17/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE BIBLIOTEQUES, ARXIUS I 
MUSEUS I D' ÒRGANS DE GOVERN 
(EDICIÓ 750 EXEMPLARS DEL LLIBRE "EL 
CARDENAL ANTONI DESPUIG (1745-1813): 
COL·LECCIONISME, GRAND TOUR") 

M.C.B. 5200 

VICEPRESIDÈNCI
A DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

17/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE BIBLIOTEQUES, ARXIUS I 
MUSEUS I D 'ÒRGANS DE GOVERN 
(EDICIÓ 750 EXEMPLARS DEL LLIBRE "EL 
CARDENAL ANTONI DESPUIG (1745-1813): 
COL·LECCIONISME, GRAND TOUR") 

GUIRADO Y GINER 
COMUNICACIÓN , SL 

2178 
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VICEPRESIDÈNCI
A DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

17/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE BIBLIOTEQUES, ARXIUS I 
MUSEUS I D' ÒRGANS DE GOVERN 
(EDICIÓ 750 EXEMPLARS DEL LLIBRE "EL 
CARDENAL ANTONI DESPUIG (1745-1813): 
COL·LECCIONISME, GRAND TOUR") 

AMADIP.ESMENT 9348,56 

VICEPRESIDÈNCI
A DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

17/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL SERVEI DE CULTURA 
REF. Q/2013/2046 

VARIS 3147,6 

VICEPRESIDÈNCI
A DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

17/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL SERVEI DE CULTURA 
REF. Q/2013/2047 

ASSOCIACIÓ QUANTA 
ART 

1800 

VICEPRESIDÈNCI
A DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

17/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ PER AL LLIBRE "APOCALIPSIS 
ISLAND.3.MISIÓN ÁFRICA" 

TEBEOS DOLMEN 
EDITORIAL, SL 

4123,62 

VICEPRESIDÈNCI
A DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

17/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ PER AL LLIBRE "EL ANTIFAZ 
DEL GUERRERO" 

TEBEOS DOLMEN 
EDITORIAL, SL 

3873,25 

VICEPRESIDÈNCI
A DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

17/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ PER AL LLIBRE "GARDÈNIES 
EN LA NIT" 

EL TALL EDITORIAL, SL 1431,37 

VICEPRESIDÈNCI
A DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

17/12/13 ALTRES ORDRE D'EXECUCIÓ RELATIVA A LES 
OBRES D'INSTAL·LACIÓ D'ESTACIÓ DE 
TELEFONIA MÒBIL AL CARRER DAMETO, 1 
DEL BARRI DEL JONQUET, DE PALMA 

FRANCE TELECOM 
ESPAÑA, SL 

 

VICEPRESIDÈNCI
A DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

17/12/13 MODIFICACIÓ DE LA 
RESOLUCIÓ 

DESPESES DE BIBLIOTEQUES, ARXIUS I 
MUSEUS 
(MODIFICAR RESOLUCIÓ DE DATA 6/11/13- 
ALLÀ ON DIU: ASSOCIACIÓ XARXA CINEMA 
/HA DE DIR: EGEDA) 

EGEDA 726 

VICEPRESIDÈNCI
A DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

17/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ PER AL PROJECTE "ART 
PALMA BRUNCH 2012: PRIMERA 
EXPOSICIÓ INDIVIDUAL DE MURAD KHAN 
MUMTAZ (PARKISTÀ, 1980)" 

ESTABLECIMIENTOS 
DOUDMAN, SL 

1500 

VICEPRESIDÈNCI
A DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

17/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ PER AL PROJECTE "PALMA 
PHOTO 2012: EXPOSICIÓ INDIVIDUAL DE 
MITOS COLOM (PALMA DE MALLORCA, 
1977)" 

ESTABLECIMIENTOS 
DOUDMAN, SL 
(GALERIA LA CAJA 
BLANCA) 

1500 

VICEPRESIDÈNCI
A DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

17/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ PER AL PROJECTE "NIT DE 
L'ART 2011: PRIMERA EXPOSICIÓ 
INDIVIDUAL D'ATSUKO NAKAMURA (JAPÓ, 
1982)" 

ESTABLECIMIENTOS 
DOUDMAN, SL 
(GALERIA LA CAJA 
BLANCA) 

1500 

VICEPRESIDÈNCI
A DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

17/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ PER A LA REALITZACIÓ DE LA 
FIRA DEL LLIBRE 2011 I LA CAMPANYA DEL 
FOMENT I PROMOCIÓ DE LA LECTURA 

GREMI DE LLIBRETERS 52700 
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VICEPRESIDÈNCI
A DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

17/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ PER DUR A TERME 
PROGRAMES DE CAIRE SOCIOCULTURAL 
DIRIGITS A LES PERSONES MAJORS 

ASOCIACIÓN AMIGOS 
TERCERA EDAD DE 
SON SERVERA 

837,91 

VICEPRESIDÈNCI
A DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

17/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ PER DUR A TERME 
PROGRAMES DE CAIRE SOCIOCULTURAL 
DIRIGITS A LES PERSONES MAJORS 

ASOCIACIÓN DE 
PERSONAS MAYORES 
DE ESPORLES 

1250 

VICEPRESIDÈNCI
A DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

17/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ PER DUR A TERME 
PROGRAMES DE CAIRE SOCIOCULTURAL 
DIRIGITS A LES PERSONES MAJORS 

ASSOCIACIÓ GENT 
GRAN EL TORO 

556 

VICEPRESIDÈNCI
A DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

17/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ PER DUR A TERME 
PROGRAMES DE CAIRE SOCIOCULTURAL 
DIRIGITS A LES PERSONES MAJORS 

ASSOCIACIÓ GENT 
MAJOR DE CAMPANET 

277,77 

VICEPRESIDÈNCI
A DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

17/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ PER DUR A TERME 
PROGRAMES DE CAIRE SOCIOCULTURAL 
DIRIGITS A PERSONES MAJORS 

ASSOCIACIÓ DE LA 
TERCERA EDAT 
"NUESTRA SEÑORA 
DEL CARMEN" 

1250 

VICEPRESIDÈNCI
A DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

17/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ PER DUR A TERME 
PROGRAMES DE CAIRE SOCIOCULTURAL 
DIRIGITS A LES PERSONES MAJORS 

ASSOCIACIÓ DE GENT 
GRAN PUNTA DE 
N'AMER SA COMA 

1012 

VICEPRESIDÈNCI
A DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

17/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ PER DUR A TERME 
PROGRAMES DE CAIRE SOCIOCULTURAL 
DIRIGITS A LES PERSONES MAJORS 

ASSOCIACIÓ D'AMICS 
DE LA TERCERA EDAT 
MANCOR DE LA VALL 

1130,95 

VICEPRESIDÈNCI
A DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

17/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ PER DUR A TERME 
PROGRAMES DE CAIRE SOCIOCULTURAL 
DIRIGITS A LES PERSONES MAJORS 

ASSOCIACIÓ 
PERSONES MAJORS 
DES PONT D'INCA 

1237,5 

VICEPRESIDÈNCI
A DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

18/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES BIBLIOTEQUES, ARXIUS I 
MUSEUS 
(SUBMINISTRAMENT DE PUBLICACIONS 
PERIÒDIQUES A LA XARXA DE 
BIBLIOTEQUES - REF. FRA S-1300009 DE 
30/09/13) 

DISTRIBUIDORA 
ROTGER, SL 

4841,53 

VICEPRESIDÈNCI
A DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

18/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE BIBLIOTEQUES, ARXIUS I 
MUSEUS 
(SUBMINISTRAMENT DE PUBLICACIONS 
PERIÒDIQUES A LA XARXA DE 
BIBLIOTEQUES - REF. FRA S-1300008 DE 
31/08/13) 

DISTRIBUIDORA 
ROTGER, SL 

4743,74 

VICEPRESIDÈNCI
A DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

18/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE BILIOTEQUES, ARXIUS I 
MUSEUS 
(FRA. S-1300007 DE 31/07/2013) 

DISTRIBUIDORA 
ROTGER, SL 

6402,99 

VICEPRESIDÈNCI
A DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

18/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE BIBLIOTEQUES, ARXIUS I 
MUSEUS 
(FRA. S-1300006 DE 30/06/2013) 

DISTRIBUIDORA 
ROTGER, SL 

5005,68 
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VICEPRESIDÈNCI
A DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

18/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE BIBLIOTEQUES, ARXIUS  I 
MUSEUS 
(SUBMINISTRAMENT 
D'ENREGISTRAMENTS SONORS I 
AUDIOVISUALS A LA XARXA DE 
BIBLIOTEQUES) 

UTE LIBER DIST. 
EDUCATIVAS, SL - 
CUENTOS DEL MUNDO 
SHALIB, SL 

28820,48 

VICEPRESIDÈNCI
A DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

18/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ PER DUR A TERME 
PROGRAMES DE CAIRE SOCIOCULTURAL 
DIRIGITS A LES PERSONES MAJORS 

ASSOCIACIÓ D'AMICS 
DE LA GENT GRAN DE 
CAIMARI 

618 

VICEPRESIDÈNCI
A DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

18/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ PER DUR A TERME 
PROGRAMES DE CAIRE SOCIOCULTURAL 
DIRIGITS A LES PERSONES MAJORS 

ASSOCIACIÓ AMICS DE 
LA SEGONA EDAT DE 
BINISSALEM 

938,98 

VICEPRESIDÈNCI
A DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

18/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ PER DUR A TERME 
PROGRAMES DE CAIRE SOCIOCULTURAL 
DIRIGITS A LES PERSONES MAJORS 

ASSOCIACIÓ AMICS DE 
LES AULES DE 
MANACOR 

1250 

VICEPRESIDÈNCI
A DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

18/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ PER DUR A TERME 
PROGRAMES DE CAIRE SOCIOCULTURAL 
DIRIGITS A LES PERSONES MAJORS 

ASSOCIACIÓ GENT 
GRAN D'ANDRATX 

521,01 

VICEPRESIDÈNCI
A DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

18/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ PER DUR A TERME 
PROGRAMES DE CAIRE SOCIOCULTURAL 
DIRIGITS A LES PERSONES MAJORS 

ASOCIACIÓN DE 
PERSONAS MAYORES 
CA NOSTRA 

1250 

VICEPRESIDÈNCI
A DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

18/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AJUDES DE MINIMIS PER DONAR SUPORT 
A LA REALITZACIÓ DE PROJECTES 
EXPOSITIUS D'ARTS PLÀSTIQUES 2012 
(PALMA PHOTO 2012) 

F.C.D. 1500 

VICEPRESIDÈNCI
A DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

18/12/13 ABONAR DESPESES 
QUILOMETRATGE 

DONAR CONFORMITAT I AUTORITZAR 
L'ABONAMENT 
(NOVEMBRE I DESEMBRE 2013) 

J.J.R.F. 74,92 

VICEPRESIDÈNCI
A DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

20/12/13 ALTRES RESOLUCIÓ PER REVOCACIÓ I DEIXAR 
SENSE EFECTE  
L' ADJUDICACIÓ D'UNA SUBVENCIÓ PER AL 
FOMENT DE LA COMPETITIVITAT  DE L' 
ARTESANIA (EXP. 19/2013) 
(CREACIÓ DE PÀGINES WEB AMB 
PLATAFORMA COMERÇ) 

J.C.G. 2359,5 

VICEPRESIDÈNCI
A DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

20/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE LLOGUER DEL CENTRE 
SOCIOCULTURAL DE MANACOR 
(NOVEMBRE 2013) 

C.N.S. 2127,91 

VICEPRESIDÈNCI
A DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

20/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE BIBLIOTEQUES, ARXIUS I 
MUSEUS 
(SUBMINISTRAMENT DE LLIBRES A LA 
XARXA DE BIBLIOTEQUES DE MALLORCA) 
FRA. NÚM. 25 DE 23/09/2013 

UTE LIBER DIST. 
EDUCATIVAS, SL-
CUENTOS DEL MUNDO 
SHALIB, SL 

43612,38 
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VICEPRESIDÈNCI
A DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

20/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE BIBLIOTEQUES, ARXIUS I 
MUSEUS 
(SUBMINISTRAMENT LLIBRES A LA 
BIBLIOTECA DE CULTURA ARTESANA) 
FRA. NÚM. 29 DE 15/10/2013 

UTE LIBER DIST. 
EDUCATIVAS, SL-
CUENTOS DEL MUNDO 
SHALIB, SL 

896,15 

VICEPRESIDÈNCI
A DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

20/12/13 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

APROVAR EL COMPTE JUSTIFICATIU 
J/2013/275 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

126,9 

VICEPRESIDÈNCI
A DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

20/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE LLOGUER DEL CENTRE 
SOCIOCULTURAL DE MANACOR MES 
D'OCTUBRE 2013 

C.N.S. 2127,91 

VICEPRESIDÈNCI
A DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

23/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES CORRESPONENTS AL 
CONTRACTE DEL SERVEI 
D'ORGANITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT 
DEL PROGRAMA "JOCS ESPORTIUS 
ESCOLARS 2013-2014" 
(DEL 12 AL 30 DE NOVEMBRE) 

ESPORTS 85, SL 21712,16 

VICEPRESIDÈNCI
A DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

23/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE BIBLIOTEQUES, ARXIUS I 
MUSEUS 
(SUBMINISTRAMENT LLIBRES A LA XARXA 
DE BIBLIOTEQUES DE MALLORCA) 
FRA. NÚM. 28 DE 15/10/2013 

UTE LIBER DIST. 
EDUCATIVAS, SL-
CUENTOS DE MUNDO 
SHALIB, SL 

38533,96 

VICEPRESIDÈNCI
A DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

23/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE BIBLIOTEQUES, ARXIUS I 
MUSEUS 
(SUBMINISTRAMENT DE LLIBRES A LA 
BIBLIOTECA DE CULTURA ARTESANA) 
FRA. NÚM. 24 DE 23/09/2013 

UTE LIBER DIST. 
EDUCATIVAS, SL-
CUENTOS DEL MUNDO 
SHALIB, SL 

1386,02 

VICEPRESIDÈNCI
A DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

30/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ EN MATÈRIA DE JOVENTUT 
PER A ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE 
QUE PROMOGUIN LA MÚSICA MODERNA 
ANY 2012 

FACTORIA DE SO 29300,4 

VICEPRESIDÈNCI
A DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

30/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE BIBLIOTEQUES, ARXIUS I 
MUSEUS 
(SUBMINISTRAMENT DE LLIBRES A LA 
XARXA DE BIBLIOTEQUES) 
FRA. NÚM. 36 DE 02/12/2013 

UTE LIBER DIST. 
EDUCATIVAS, SL-
CUENTOS DEL MUNDO 
SHALIB, SL 

3403,34 

VICEPRESIDÈNCI
A DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

30/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA 
JARDINERIA DE  
L' EDIFICI DEL MUSEU KREKOVIC 
(EXP. 04/13 OCTUBRE 2013) 

ROIG OBRES SERVEIS I 
MEDI AMBIENT, SA 

626,18 

VICEPRESIDÈNCI
A DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

30/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SERVEI DE MANTENIMENT I 
CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA DE 
L'EDIFICI DEL MUSEU KREKOVIC 
(EXP. 04/13 NOVEMBRE 2013) 

ROIG OBRES SERVEIS I 
MEDI AMBIENT, SA 

372,08 

VICEPRESIDÈNCI
A DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

30/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES ORGANITZACIÓ I 
DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA 
"JOCS ESPORTIUS ESCOLARS 2013-2014" 
(DEL 1 AL 13 DESEMBRE DE 2013) 

ESPORTS 85, SL 11885,67 

VICEPRESIDÈNCI
A DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

30/12/13 ABONAR DESPESES 
QUILOMETRATGE 

DONAR CONFORMITAT I AUTORITZAR 
L'ABONAMENT 
(NOVEMBRE-2013) 

R.M.C.R. 25,65 
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VICEPRESIDÈNCI
A DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

30/12/13 ABONAR DESPESES 
QUILOMETRATGE 

DONAR CONFORMITAT I AUTORITZAR 
L'ABONAMENT 
(NOVEMBRE 2011) 

C.M.Q.V. 35,06 

VICEPRESIDÈNCI
A DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

30/12/13 ABONAR DESPESES 
QUILOMETRATGE 

DONAR CONFORMITAT I AUTORITZAR 
L'ABONAMENT 
(NOVEMBRE I DESEMBRE 2013) 

N.M.S. 95,33 

VICEPRESIDÈNCI
A DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

30/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE BIBLIOTEQUES, ARXIUS I 
MUSEUS 
(SUBMINISTAMENT DE PUBLICACIONS 
PERIÒDIQUES A LA XARXA DE 
BIBLIOTEQUES) 
FRA. NÚM. S-1300011 DE 30/11/2013 

DISTRIBUIDORA 
ROTGER, SL 

5499,7 

VICEPRESIDÈNCI
A DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

30/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE BIBLIOTEQUES, ARXIU I 
MUSEUS 
(SUBMINISTRAMENT DE PUBLICACIONS 
PERIÒDIQUES A LA XARXA DE 
BIBLIOTEQUES) 
FRA. NÚM. S-1300010 DE 31/10/2013 

DISTRIBUIDORA 
ROTGER, SL 

6318,03 

VICEPRESIDÈNCI
A DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

30/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE BIBLIOTEQUES, ARXIUS I 
MUSEUS 
(SUBMINISTRAMENT DE LLIBRES A LA 
BIBLIOTECA DE CULTURA ARTESANA) 
FRA. NÚM. 34 DE 30/10/2013 

UTE LIBER DIST. 
EDUCATIVAS, SL-
CUENTOS DEL MUNDO 
SHALIB, SL 

1145,36 

VICEPRESIDÈNCI
A DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

30/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE BIBLIOTEQUES, ARXIUS I 
MUSEUS 
(SUBMINISTRAMENT 
D'ENREGISTRAMENTS SONORS I 
AUDIOVISUALS A LA XARXA DE 
BIBLIOTEQUES) 
FRA. NÚM. 31 DE 21/10/2013 

UTE LIBER DIST. 
EDUCATIVAS, SL-
CUENTOS DEL MUNDO 
SHALIB, SL 

24191,49 

VICEPRESIDÈNCI
A DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

30/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE BIBLIOTEQUES, ARXIUS I 
MUSEUS 
(SUBMINISTRAMENT 
D'ENREGISTRAMENTS SONORS I 
AUDIOVISUALS A LA BIBLIOTECA DE 
CULTURA ARTESANA) 
FRA. NÚM. 35 DE 30/10/2013 

UTE LIBER DIST. 
EDUCATIVAS, SL-
CUENTOS DEL MUNDO 
SHALIB, SL 

493,55 

VICEPRESIDÈNCI
A DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

30/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE BIBLIOTEQUES, ARXIUS I 
MUSEUS 
(SUBMINISTRAMENT 
D'ENREGISTRAMENTS SONORS I 
AUDIOVISUALS A LA BIBLIOTECA) 
FRA. NÚM. 26 DE 30/09/2013 

UTE LIBER DIST. 
EDUCATIVAS, SL-
CUENTOS DEL MUNDO 
SHALIB, SL 

453,52 

VICEPRESIDÈNCI
A DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

30/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ PER DUR A TERME 
PROGRAMES DE CAIRE SOCIOCULTURAL 
DIRIGITS A LES PERSONES MAJORS 

ASOCIACIÓN DE 
PERSONAS MAYORES 
DE PALMANYOLA 

828,33 

VICEPRESIDÈNCI
A DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

30/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ PER DUR A TERME 
PROGRAMES DE CAIRE SOCIOCULTURAL 
DIRIGITS A LES PERSONES MAJORS 

ASSOCIACIÓ DE 
PERSONES MAJORS 
DE BUNYOLA 

1250 

VICEPRESIDÈNCI
A DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

30/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ PER DUR A TERME 
PROGRAMES DE CAIRE SOCIOCULTURAL 
DIRIGITIS A LES PERSONES MAJORS 

ASOCIACIÓN TERCERA 
EDAD SANTA PONÇA 

1057,5 

VICEPRESIDÈNCI
A DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

30/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ PER DUR A TERME 
PROGRAMES DE CAIRE SOCIOCULTURAL 
DIRIGITS A LES PERSONES MAJORS 

ASSOCIACIÓ DE 
TERCERA EDAT DE 
PORTALS 

1250 
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VICEPRESIDÈNCI
A DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

30/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ PER DUR A TERME 
PROGRAMES DE CAIRE SOCIOCULTURAL 
DIRIGITS A LES PERSONES MAJORS 

ASOCIACIÓN DE 
VIUDAS DE MANACOR 

126,5 

VICEPRESIDÈNCI
A DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

30/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ PER DUR A TERME 
PROGRAMES DE CAIRE SOCIOCULTURAL 
DIRIGITS A LES PERSONES MAJORS 

ASOCIACIÓN DE LA 
TERCERA EDAD DE 
FORNALUTX 

1250 

VICEPRESIDÈNCI
A DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

30/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ PER DUR A TERME 
PROGRAMES DE CAIRE SOCIOCULTURAL 
DIRIGITS A LES PERSONES MAJORS 

ASSOCIACIÓ 
PERSONES MAJORS 
LLORET DE 
VISTALEGRE 

1202 

VICEPRESIDÈNCI
A DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

30/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ PER DUR A TERME 
PROGRAMES DE CAIRE SOCIOCULTURAL 
DIRIGITS A LES PERSONES MAJORS 

ASSOCIACIÓ AMICS DE 
LA TERCERA EDAT DE 
COSTIXT 

1125 

VICEPRESIDÈNCI
A DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

30/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ PER DUR A TERME 
PROGRAMES DE CAIRE SOCIOCULTURAL 
DIRIGITS A LES PERSONES MAJORS 

ASSOCIACIÓ GENT 
GRAN D'ALGAIDA 

1250 

VICEPRESIDÈNCI
A DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

30/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ PER DUR A TERME 
PROGRAMES DE CAIRE SOCIOCULTURAL 
DIRIGITS A LES PERSONES MAJORS 

ASSOCIACIÓ DE 
PERSONES MAJORS 
DE CAMPOS 

713,73 

VICEPRESIDÈNCI
A DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

30/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ PER DUR A TERME 
PROGRAMES DE CAIRE SOCIOCULTURAL 
DIRIGITS A LES PERSONES MAJORS 

ASSOCIACIÓ GENT 
GRAN DE 
PORTOCOLOM 

1250 

VICEPRESIDÈNCI
A DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

30/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ PER DUR TERME 
PROGRAMES DE CAIRE SOCIOCULTURAL 
DIRIGITS A LES PERSONES MAJORS 

ASSOCIACIÓ GENT 
MAJOR DE S'HORTA 

1250 

VICEPRESIDÈNCI
A DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

30/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ PER DUR A TERME 
PROGRAMES DE CAIRE SOCIOCULTURAL 
DIRIGITS A LES PERSONES MAJORS 

ASSOCIACIÓ TERCERA 
EDAT VERGE DE LLUC 
DE MANACOR 

1250 

VICEPRESIDÈNCI
A DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

30/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ PER DUR A TERME 
PROGRAMES DE CAIRE SOCIOCULTURAL 
DIRIGITS A LES PERSONES MAJORS 

ASSOCIACIÓ TERCERA 
EDAT DE MANACOR I 
COMARCA 

879,45 

VICEPRESIDÈNCI
A DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

30/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ PER DUR A TERME 
PROGRAMES DE CAIRE SOCIOCULTURAL 
DIRIGITS A LES PERSONES MAJORS 

ASOCIACIÓN DE 
PENSIONISTAS 
TERCERA EDAD Y 
CONSORTES DE SANT 
LLORENÇ 

1200 

VICEPRESIDÈNCI
A DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

30/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ PER DUR  A TERME 
PROGRAMES DE CAIRE SOCIOCULTURAL 
DIRIGITS A LES PERSONES MAJORS 

ASOCIACIÓN TERCERA 
EDAD "SOL NAIXENT" 

978 
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VICEPRESIDÈNCI
A DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

30/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ PER DUR A TERME 
PROGRAMES DE CAIRE SOCIOCULTURAL 
DIRIGITS A LES PERSONES MAJORS 

ASSOCIACIÓ TERCERA 
EDAT DE SON CARRIÓ 

1250 

VICEPRESIDÈNCI
A DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

30/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ PER DUR A TERME 
PROGRAMES DE CAIRE SOCIOCULTURAL 
DIRIGITS A LES PERSONES MAJORS 

ASSOCIACIÓ 
PERSONES MAJORS 
SON MACIÀ 

1250 

VICEPRESIDÈNCI
A DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

30/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ PER DUR A TERME 
PROGRAMES DE CAIRE SOCIOCULTURAL 
DIRIGITS A LES PERSONES MAJORS 

ASSOCIACIÓ TERCERA 
EDAT DE S' ILLOT 

1155 

VICEPRESIDÈNCI
A DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

30/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ PER DUR A TERME 
PROGRAMES DE CAIRE SOCIOCULTURAL 
DIRIGITS A LES PERSONES MAJORS 

ASSOCIACIÓ CLUB DE 
LA TERCERA EDAT 
D'ARTÀ 

1250 

VICEPRESIDÈNCI
A DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

30/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ PER DUR A TERME 
PROGRAMES DE CAIRE SOCIOCULTURAL 
DIRIGITS A LES PERSONES MAJORS 

ASOCIACIÓN 
PERSONAS MAYORES 
DE CALA MILLOR 

300 

VICEPRESIDÈNCI
A DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

30/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ PER AL MANTENIMENT DE L' 
ENTITAT DESTINADA A FOMENTAR 
L'ASSOCIACIONISME EN L' ÀMBIT DE LES 
PERSONES MAJORS 

FEDERACIÓN DE 
ASOCIACIONES DE 
MAYORES DE CALVIÀ 

122,05 

VICEPRESIDÈNCI
A DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

30/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ PER AL MANTENIMENT DE 
L'ENTITAT DESTINADA A FOMENTAR L' 
ASSOCIACIONISME EN L' ÀMBIT DE LES 
PERSONES MAJORS 

ASSOCIACIÓ DE 
PERSONES MAJORS 
"ES SIURELL" 

516,4 

VICEPRESIDÈNCI
A DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

30/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ PER AL MANTENIMENT DE L' 
ENTITAT DESTINADA A FOMENTAR 
L'ASSOCIACIONISME EN L' ÀMBIT DE LES 
PERSONES MAJORS 

ASOCIACIÓN DE LA 
TERCERA EDAD DE 
SANTA EUGENIA 

430,91 

VICEPRESIDÈNCI
A DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

30/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ PER AL MANTENIMENT DE L' 
ENTITAT DESTINADA A FOMENTAR L' 
ASSOCIACIONISME EN L'AMBIT DE LES 
PERSONES MAJORS 

AMICS DE LES AULES 
DE MANACOR 

600 

VICEPRESIDÈNCI
A DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

30/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ PER DUR A TERME 
PROGRAMES DE CAIRE SOCIOCULTURAL 
DIRIGITS A LES PERSONES MAJORS 

ASSOCIACIÓ DE 
PERSONES MAJORS 
COLÒNIA DE SANT 
PERE 

300 

VICEPRESIDÈNCI
A DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

30/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ PER DUR A TERME 
PROGRAMES DE CAIRE SOCIOCULTURAL 
DIRIGITS A LES PERSONES MAJORS 

ASSOCIACIÓ 
PERSONES MAJORS 
DE CAS CAPITÀ 

458,33 

VICEPRESIDÈNCI
A DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

30/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ PER DUR A TERME 
PROGRAMES DE CAIRE SOCIOCULTURAL 
DIRIGITS A LES PERSONES MAJORS 

ASOCIACIÓN DE 
PERSONAS MAYORES 
DE SELVA 

419,71 
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VICEPRESIDÈNCI
A DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

30/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ PER DUR A TERME 
PROGRAMES DE CAIRE SOCIOCULTURAL 
DIRIGITS A LES PERSONES MAJORS 

SA NOSTRA, 
ASSOCIACIÓ DE 
TERCERA EDAT DE SA 
POBLA 

539,64 

VICEPRESIDÈNCI
A DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

30/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ PER DUR A TERME 
PROGRAMES DE CAIRE SOCIOCULTURAL 
DIRIGITS A LES PERSONES MAJORS 

ASSOCIACIO GENT 
GRAN CAN PICAFORT 

990 

VICEPRESIDÈNCI
A DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

30/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ PER DUR A TERME 
PROGRAMES DE CAIRE SOCIOCULTURAL 
DIRIGITS A LES PERSONES MAJORS 

ASSOCIACIÓ 
PERSONES MAJORS 
DE SANTA MARIA 

1250 

VICEPRESIDÈNCI
A DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

30/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ PER DUR A TERME 
PROGRAMES DE CAIRE SOCIOCULTURAL 
DIRIGITS A LES PERSONES MAJORS 

ASSOCIACIÓ GENT 
GRAN DE LLOSETA  

1250 

VICEPRESIDÈNCI
A DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

30/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ PER DUR A TERME 
PROGRAMES DE CAIRE SOCIOCULTURAL 
DIRIGITS A LES PERSONES MAJORS 

ASOCIACIÓN 
DEMOCRÁTICA DE 
PENSIONISTAS Y 
JUBILADOS UDP SA 
POBLA 

1230 

VICEPRESIDÈNCI
A DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

30/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ PER DUR A TERME 
PROGRAMES DE CAIRE SOCIOCULTURAL 
DIRIGITS A LES PERSONES MAJORS 

ASSOCIACIÓ 
PERSONES MAJORS 
DE SENCELLES 

1250 

VICEPRESIDÈNCI
A DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

30/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ PER DUR A TERME 
PROGRAMES DE CAIRE SOCIOCULTURAL 
DIRIGITS A LES PERSONES MAJORS 

ASSOCIACIÓ GENT 
GRAN DEL PORT DE 
SÓLLER 

698 

VICEPRESIDÈNCI
A DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

30/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ PER DUR A TERME 
PROGRAMES DE CAIRE SOCIOCULTURAL 
DIRIGITS A LES PERSONES MAJORS 

ASSOCIACIÓ TERCERA 
EDAT DE CALVIÀ 

1250 

VICEPRESIDÈNCI
A DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

30/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ PER DUR A TERME 
PROGRAMES DE CAIRE SOCIOCULTURAL 
DIRIGITS A LES PERSONES MAJORS 

ASOCIACIÓN DE 
PENSIONISTAS Y 
JUBILADOS Y 
TERCERA EDAD DE 
LLUCMAJOR 

1250 

VICEPRESIDÈNCI
A DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

30/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ PER DUR A TERME 
PROGRAMES DE CAIRE SOCIOCULTURAL 
DIRIGITS A LES PERSONES MAJORS 

ASSOCIACIÓ DE 
PERSONES MAJORS 
DE S' ARENAL DE 
LLUCMAJOR 

1250 

VICEPRESIDÈNCI
A DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

30/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ PER DUR A TERME 
PROGRAMES DE CAIRE SOCIOCULTURAL 
DIRIGITS A LES PERSONES MAJORS 

ASSOCIACIÓ 
PERSONES MAJORS 
DE PETRA 

1250 

VICEPRESIDÈNCI
A DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

30/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ PER DUR A TERME 
PROGRAMES DE CAIRE SOCIOCULTURAL 
DIRIGITS A LES PERSONES MAJORS 

ASOCIACIÓN DE 
PERSONAS MAYORES 
DE MONTUÏRI 

1250 
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VICEPRESIDÈNCI
A DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

30/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ PER DUR A TERME 
PROGAMES DE CAIRE SOCIOCULTURAL 
DIRIGITS A LES PERSONES MAJORS 

ASSOCIACIÓ D'AMICS 
DE LA TERCERA EDAT 
DE LLUBI 

1064,81 

VICEPRESIDÈNCI
A DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

30/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ PER DUR A TERME 
PROGRAMES DE CAIRE SOCIOCULTURAL 
DIRIGITS A LES PERSONES MAJORS 

ASOCIACIÓN TERCERA 
EDAD "HERO" 

1250 

VICEPRESIDÈNCI
A DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

30/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ PER DUR A TERME 
PROGRAMES DE CAIRE SOCIOCULTURAL 
DIRIGITS A LE PERSONES MAJORS 

ASSOCIACIÓ GENT 
GRAN DEL CAMP 
RODÓ 

1250 

VICEPRESIDÈNCI
A DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

30/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ PER DUR A TERME 
PROGRAMES DE CAIRE SOCIOCULTURAL 
DIRIGITS A LES PERSONES MAJORS 

ASSOCIACIÓ 
PERSONES MAJORS 
DES PIL·LARÍ 

341 

VICEPRESIDÈNCI
A DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

30/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ PER DUR A TERME 
PROGRAMES DE CAIRE SOCIOCULTURAL 
DIRIGITS A LES PERSONES MAJORS 

ASOCIACIÓN DE 
TERCERA EDAD SANTA 
MARGARITA 

1250 

VICEPRESIDÈNCI
A DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

30/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ PER DUR A TERME 
PROGRAMES DE CAIRE SOCIOCULTURAL 
DIRIGITS A LES PERSONES MAJORS 

ASOCIACIÓN DE 
PERSONAS MAYORES 
SAN ANTONIO DE LA 
PLAYA 

1250 

VICEPRESIDÈNCI
A DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

30/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ PER DUR A TERME 
PROGRAMES DE CAIRE SOCIOCULTURAL 
DIRIGITS A LES PERSONES MAJORS 

GERMANDAT DE 
MESTRES JUBILATS I 
MESTRES JUBILADES 
DE LES ILLES BALEARS 

1000 

VICEPRESIDÈNCI
A DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

30/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ PER AL MANTENIMENT DE L' 
ENTITAT, DESTINADA A FOMENTAR L' 
ASSOCIACIONISME EN L' ÀMBIT DE LES 
PERSONES MAJORS 

ASSOCIACIÓ GENT 
GRAN CAN PICAFORT 

600 

VICEPRESIDÈNCI
A DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

30/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ PER AL MANTENIMENT DE L' 
ENTITAT, DESTINADA A FOMENTAR L' 
ASSOCIACIONISME EN L' AMBIT DE LES 
PERSONES MAJORS 

ASOCIACIÓN DE 
PENSIONISTAS Y 
JUBILADOS DE LA 
TERCERA EDAD DE 
DEIÀ 

350 

VICEPRESIDÈNCI
A DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

30/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ PER AL MANTENIMENT DE L' 
ENTITAT, DESTINADA A FOMENTAR L' 
ASSOCIACIONISME EN L' ÀMBIT DE LES 
PERSONES MAJORS 

ASSOCIACIÓ D' AMICS 
DE LA TERCERA EDAT 
MANCOR DE LA VALL 

266,38 

VICEPRESIDÈNCI
A DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

30/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ PER AL MANTENIMENT DE L' 
ENTITAT, DESTINADA A FOMENTAR L' 
ASSOCIACIONISME EN L' ÀMBIT DE LES 
PERSONES MAJORS 

ASSOCIACIÓ AMICS DE 
LA SEGONA EDAT DE 
BINISSLEM 

600 
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VICEPRESIDÈNCI
A DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

30/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ PER AL MANTENIMENT DE L' 
ENTITAT, DESTINADA A FOMENTAR L' 
ASSOCIACIONISME EN L' ÀMBIT DE LES 
PERSONES MAJORS 

ASSOCIACIÓ 
PERSONES MAJORS 
DE S' ALQUERIA 
BLANCA I 
PORTOPETRO 

99,83 

VICEPRESIDÈNCI
A DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

30/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ PER AL MANTENIMENT DE L' 
ENTITAT, DESTINADA A FOMENTAR 
L'ASSOCIACIONISME EN L' ÀMBIT DE LES 
PERSONES MAJORS 

ASSOCIACIÓ AMICS 
TERCERA EDAT 
CALONGE CALA D'OR 

314 

VICEPRESIDÈNCI
A DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

30/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ PER AL MANTENIMENT DE L' 
ENTITAT, DESTINADA A FOMENTAR L' 
ASSOCIACIONISME EN L' ÀMBIT DE LES 
PERSONES MAJORS 

SA NOVA, ASSOCIACIÓ 
DE TERCERA EDAT DE 
SA POBLA 

600 

VICEPRESIDÈNCI
A DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

30/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ PER AL MANTENIMENT DE L' 
ENTITAT, DESTINADA A FOMENTAR L' 
ASSOCIACIONISME EN L' ÀMBIT DE LES 
PERSONES MAJORS 

ASSOCIACIÓ DE 
PERSONES MAJORS 
D'ARIANY 

173,68 

VICEPRESIDÈNCI
A DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

30/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ PER AL MANTENIMENT DE L' 
ENTITAT, DESTINADA A FOMENTAR L' 
ASSOCIACIONISME EN L' ÀMBIT DE LES 
PERSONES MAJORS 

ASSOCIACIÓ DE LA 
TERCERA EDAT DE 
CAS CONCOS DES 
CAVALLER 

600 

VICEPRESIDÈNCI
A DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

30/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ PER AL MANTENIMENT DE L' 
ENTITAT, DESTINADA A FOMENTAR L' 
ASSOCIACIONISME EN L' ÀMBIT DE LES 
PERSONES MAJORS 

ASSOCIACIÓ DE LA 
GENT MAJOR DE SON 
SERRA DE MARINA 

184,68 

 

 

 

 

 

 


