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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DEL CONSELL DE 
MALLORCA 

Identificació de la sessió 

Núm.: 13/2013 
Caràcter: ordinària 
Data: 11 de setembre de 2013 
Hora: de 10.25 h a 16.15 h 
Lloc: sala de plens 

HI ASSISTEIXEN: 

Maria Salom Coll, presidenta 

Catalina Cirer Adrover (PP) 
Bernadí Coll Martorell (PP) 
Maria Magdalena García Gual (PP) 
Margalida Ginard Mesquida (PP) 
Antonio Llamas Marquez (PP) 
Antoni Mulet Campins (PP) 
Josep Oliver Rebassa (PP) 
Antonia Roca Bellinfante (PP) 
Bernat Roig Cabrer (PP) 
Margalida Isabel Roig Catany (PP) 
Joan Rotger Seguí (PP) 
Jeroni Salom Munar (PP) 
Juan José Sard Flaquer (PP) 
Catalina Soler Torres (PP) 
Coloma Terrassa Ventayol (PP) 
Maria Verger Noguera (PP) 
Miquel Vidal Vidal (PP) 
Antoni Alemany Cladera (PSOE) 
Silvia Cano Juan (PSOE) 
Miquel A. Coll Canyelles (PSOE) 
Jaime Colom Adrover (PSOE) 
Francesc Josep Dalmau Fortuny (PSOE) 
Joan Ferrà Martorell (PSOE) 
Jaime Juan Garau Salas (PSOE) 
Mercedes Garrido Rodríguez (PSOE) 
Melchora Gómez Andrés (PSOE) 
Rosario Sánchez Grau (PSOE) 
Joana Aina Campomar Orell (MÉS PER MALLORCA) 
Miquel Ensenyat Riutort (MÉS PER MALLORCA) 
Joan Font Massot (MÉS PER MALLORCA) 
Maria Magdalena Palou Canaves (MÉS PER MALLORCA) 
 

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

Excusa l’assistència el Sr. Jaume Crespí Deyà. 
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Secretari general:   Sr. Jeroni Mas Rigo 
Interventora general: Sra. Elena Montejo Fuentes.  
 

 
ORDRE DEL DIA 
 

I) PART RESOLUTIVA 

PRESIDENCIA 

1.  Aprovació actes anteriors (11-7-2013,  25-7-2013,  30-7-2013 (I),  30-7-2013 (II)). 

2. Declaracions institucionals 

VICEPRESIDÈNCIA DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 
 
3. Proposta d’acord de concessió de subvenció a la Federació Balear de Rugbi per al 
desenvolupament del programa “l’esport per a l’edat escolar a Mallorca” (rugbi) pel 
període comprès entre el 31/10/2012 i el 30/10/2013 i d’aprovació del text del conveni 
regulador. 
 
4. Modificació de la clàusula vuitena i quinzena del conveni entre el Consell de 
Mallorca i la Federació Balear de Bandes de Música i Associacions Musicals, aprovat 
pel ple el 11 de juliol de 2013 
 
5. Concessió d’una subvenció nominativa de 50.000,00 € a favor de l’Associació 
Observatori Astronòmic de Mallorca per dur a terme el seu projecte d’activitats de 
divulgació científica de l’any 2013 
 
6. Proposta d’acord d’adjudicació a favor de l’Ajuntament de Manacor per restaurar la 
maquinària de la farinera d’en Beió dins el programa de restauració del patrimoni 
historicoindustrial, convocatòria 2012-2015, a l’illa de Mallorca 
 
7. Proposta d’acord d’adjudicació a favor d’Hotels Suau, sa per restaurar la Sínia de 
Son Brull (Pollença) dins el programa de restauració del patrimoni historicoindustrial, 
convocatòria 2012-2015, a l’illa de Mallorca 
 
8. Proposta d’acord del vicepresident de cultura, patrimoni i esports d'aprovació  del 
conveni entre el Consell Insular de Mallorca i el Bisbat de Mallorca per a la 
conservació del patrimoni eclesiàstic any 2013 
 

9. Proposta d’acord d’aprovació inicial de l’estudi de viabilitat de la reforma del 
Poliesportiu Sant Ferran mitjançant la concessió d’obra pública. 
 
10. Proposta d’acord d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits de 
la Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports. 
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 DEPARTAMENT DE PRESIDÈNCIA 
 
11. Proposta d’acord d’aprovació, autorització, disposició i reconeixement de 
l’obligació d’un reconeixement extrajudicial de crèdits del Departament de 
Presidència. Any 2013. REC 171/13. F/2013/18, F/2013/19 i F/2013/20. 
 
12. Proposta d’acord de resolució de discrepància amb la Intervenció General i 
d’aprovació d’una proposta d’acord de Ple, per a l’aprovació del reconeixement 
extrajudicial de crèdits de despeses facturades a l’exercici 2013, del 
Departament de Presidència (DI de Relacions Institucionals). 
 
DEPARTAMENT D’URBANISME I TERRITORI 
 
13. Proposta d’acord per a l’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits del 
departament d’Urbanisme i Territori (Direcció Insular de Carreteres) de ENDESA 
ENERGIA SA UNIPERSONAL  
 
14. Proposta d’acord d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit del 
Departament d’Urbanisme i Territori-Servei d’ITV corresponent a l’any 2013 
 
 DEPARTAMENT D’HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA 
 
15. Proposta d’Acord sobre el recurs de reposició que ha interposat el Col·legi 
d’enginyers de camins, canals i ports, contra l’Acord del Ple del Consell de Mallorca 
de modificació de la relació de llocs de treball. 
 
16. Proposta d’aprovació de l’expedient núm. 9 de modificació de crèdits en el 
pressupost propi de la corporació per a l’exercici de 2013 (CE01/2013 i SUP 02/2013)  
 
17. Proposta d’aprovació de l’expedient núm. 10 de modificació de crèdits en el 
pressupost propi de 2013 per transferència de crèdit (TR 05/2013)  
 
18. Proposta d’aprovació de l’expedient núm. 11 de modificació de crèdits en el 
pressupost propi de la corporació per a l’exercici de 2013 (CE02/2013). 
 
19. Proposta d’acord d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit del 
corresponents a l’exercici de l’any en curs 2013 del Departament d’Hisenda i Funció 
Pública ( 21.531,01 euros). 
 
20. Proposta d’acord d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit del 
corresponents a l’exercici de l’any en curs 2013 del Departament d’Hisenda i Funció 
Pública ( 17.788,58 euros). 
 
21. Modificació de l’RLT del Consell de Mallorca per a la seva adaptació a l’establert 
a la Llei 9/2012, de 19 de juliol, de modificació de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la 
Funció Pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears. 
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22. Expedient núm. 12/2013 de modificació de crèdits per suplement en el pressupost 
propi del Consell de Mallorca. 
 
23. Expedient núm. 1/2013 de modificació de crèdits per crèdits extraordinaris i per 
transferència en el pressupost de l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca. 
 
DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT 
 
24. Proposta d’acord d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits del 
Departament de Medi Ambient.  
 
25. Proposta d’acord de la Junta Rectora de l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca al 
Ple del Consell de Mallorca, per a l’aprovació del reconeixement extrajudicial de 
crèdits corresponents a l’exercici 2013, relació F/2013/2 ( 2013REC03). 
 
26. Proposta d’acord de la Junta Rectora de l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca al 
Ple del Consell de Mallorca, per a l’aprovació del reconeixement extrajudicial de 
crèdits corresponents a l’exercici 2013, relació F/2013/1 ( 2013REC02). 
 
27. Proposta d’acord de resolució de discrepància amb la Intervenció General i 
d’aprovació de la proposta d’acord de la Junta Rectora de l’Institut de l’Esport Hípic 
de Mallorca al Ple del Consell de Mallorca, per a l’aprovació del reconeixement 
extrajudicial de crèdits corresponents als exercicis 2008, 2009, 2010, 2011 i 2012, 
relacions, F/2012/5, F2012/6, F/2012/7. 
 
DEPARTAMENT DE COOPERACIÓ LOCAL 
 
28. Proposta d’acord d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit del 
Departament de cooperació local (Direcció Insular d’Emergències) corresponent a les 
factures de la relació f/2013/22 de l’exercici 2013, per serveis i subministraments 
efectuats al 2013. 
 
DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL 
 
29. Proposta d’acord d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits de 
l’Institut mallorquí d’Afers Socials (exp. REC 04/2013). 

 

II) PART DE CONTROL 

30. Decrets i resolucions per donar-ne compte 

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

b) Decret pel qual es nomena un alt càrrec. 

c) Decret per disposar el cessament de funcions d’un alt càrrec. 
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d) Estructura del Govern del Consell de Mallorca. Creació de Direccions 
Insulars i Secretaries tècniques. 

e) Renúncia d’alts càrrecs. 

f) Determinació del règim de dedicació de la consellera Sra. Maria Verger 
Noguera. 

g) Determinació del règim de dedicació del conseller Sr. Miquel Àngel Coll 
Canyelles. 

 
31. Donar compte de l’escrit del Grup Socialista comunica nomenament consellera 
titular a la Comissió Insular d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni. 
 
32.Donar compte de l’escrit del Grup Socialista comunica nomenament consellera 
suplent a l’Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística.  
 

MOCIONS IMPULSORES O DE TRÀMIT  I DE CARÀCTER IDEOLÒGIC  

33. Moció del Grup polític MÉS per Mallorca sobre la incorporació d’ARCA a la 
Ponència Tècnica de la Comissió de Patrimoni Històric. 
 
34. Moció del Grup polític MÉS per Mallorca sobre la Fundació Toni Catany. 
 
35. Moció del Grup polític MÉS per Mallorca sobre la Comissió de Transparència. 
 
36. Moció del Grup polític MÉS per Mallorca sobre el Projecte de Llei de 
Racionalitzaicó i Sostenibilitat de l’Administració Local. 
 
37. Moció del Grup Socialista sobre acomiadaments de treballadors del Consell de 
Mallorca. 
 
38. Moció del Grup Socialista sobre les Entitats Socials que tenen problemes 
econòmics per subsistir. 
 
39. Moció del Grup Socialista sobre la modificació de la Llei General Turística. 
 
40.Moció del Grup Socialista sobre l’incendi forestal a la Serra de Tramuntana de 
Mallorca. 
 
41. Moció del Grup Socialista sobre l’adequació dels mitjans humans i tècnics del 
servei de bombers de Mallorca a les necessitats. 
 
42. Moció del Grup Socialista sobre el suport a la comunitat educativa. 
 
43. Moció del Grup Socialista contra l’explotació sexual i la tracta de persones. 
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INTERPEL·LACIONS 
 
44. Interpel·lació que formula el Sr. Joan Font Massot sobre situació actual del 
serveis de Bombers del Consell Insular de Mallorca. 
 
45. Interpel·lació que formula el Sr. Jaume Garau Salas sobre actuacions de l’IMAS 
per protegir als nins i nines de Mallorca amb malnutrició. 
 
PREGUNTES 
 
46. Pregunta que formula el Sr. Joan Font (Previsions sobre la tarifa d’incineració pel 

que fa als RSU de 2014). 
 
47. Pregunta que formula el Sr. Joan Font (Data recuperació carretera vella de Lluc a 

Pollença). 
 
48. Pregunta que formula la Sra. Rosario Sánchez a la Sra. Margalida Roig (Pagament 

deute Consell). 
 
49. Pregunta que formula el Sr. Jaume Garau a la Sra. Catalina Cirer (Programa ajuda 

persones amb problemes de desnonament). 
 
50. Pregunta que formula la Sra. Mercedes Garrido al Sr. Jaume Juan (Subhasta arxius 

de RTVM). 
 
INFORMACIÓ DELS CONSELLERS EXECUTIUS 

PRECS 

III) DESPATX EXTRAORDINARI 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
 

I) PART RESOLUTIVA 

PRESIDENCIA 

 
PUNT 1.  APROVACIÓ ACTES ANTERIORS (11-7-2013,  25-7-2013,  30-7-
2013 (I),  30-7-2013 (II)). 
 
La Sra. PALOU (MÉS per Mallorca) fa notar que els membres del Grup MÉS 
per Mallorca consten, a l’inici de les actes, com a membres de PSM-
IniciativaVerds-Entesa per Mallorca i demana que se rectifiqui 
convenientment.  
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La Sra. SÁNCHEZ (PSOE) assenyala que, a la pàgina 359 de l’acta, quan es fa 
referència al romanent de Tresoreria i de resultats, en comptes de parlar de milions 
d’euros se parla de percentatges.  

Diu que potser ella es va equivocar quan ho va explicar, però demana que se rectifiqui 
de forma que allà on diu:  “54% de resultat pressupostari”, ha de dir: “54 M€”. 

Sotmeses les actes a votació, s’aproven per unanimitat. 

 

PUNT 2. DECLARACIONS INSTITUCIONALS 

No n’hi ha. 

 

VICEPRESIDÈNCIA DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 
 
PUNT 3. PROPOSTA D’ACORD DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ A LA 
FEDERACIÓ BALEAR DE RUGBI PER AL DESENVOLUPAMENT DEL 
PROGRAMA “L’ESPORT PER A L’EDAT ESCOLAR A MALLORCA” 
(RUGBI) PEL PERÍODE COMPRÈS ENTRE EL 31/10/2012 I EL 30/10/2013 I 
D’APROVACIÓ DEL TEXT DEL CONVENI REGULADOR. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del vicepresident de Cultura, Patrimoni i 
Esports: 
 
ANTECEDENTS: 
Atesa la sol·licitud de subvenció nominativa formulada per la FEDERACIÓ 
BALEAR DE RUGBI, davant la Direcció Insular d’Esports.  

Atesos l’informe justificatiu de la conveniència de la concessió de la subvenció, emes 
per la cap de Secció de Foment de l’Esport, amb el vistiplau del secretari tècnic de la 
vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports. 
Atès l'informe jurídic de data 7 de juny de 2013. 

Atès l’informe de fiscalització prèvia núm. ref. FS-62/02/13 de data 23 de juliol de 
2013. 

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

ACORD 

Primer.- APROVAR la concessió d’una subvenció per un import de 15.721,16 €,  a 
favor de la FEDERACIÓ BALEAR DE RUGBI amb NIF- V07183650, per al 
desenvolupament del programa l’esport per a l’edat escolar a Mallorca (rugbi), durant 
el període comprés entre el 31/10/2012 i el 30/10/2013. 
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Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa per un import de 15.721,16 €, amb 
càrrec a la partida pressupostària  20 34101 48927 del pressupost de despeses del 
Consell de Mallorca de l’exercici 2013 (RC provisional núm. 920130003141) a favor 
de la FEDERACIÓ BALEAR DE RUGBI,  amb NIF- V07183650. 

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

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

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

 
PUNT 4. MODIFICACIÓ DE LA CLÀUSULA VUITENA I QUINZENA DEL 
CONVENI ENTRE EL CONSELL DE MALLORCA I LA FEDERACIÓ 
BALEAR DE BANDES DE MÚSICA I ASSOCIACIONS MUSICALS, 
APROVAT PEL PLE EL 11 DE JULIOL DE 2013. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del vicepresident de Cultura, Patrimoni i 
Esports: 
 
Antecedents 
 
1. El president de la Federació Balear de Bandes de Música i Associacions Musicals 
va sol·licitar una subvenció de 73.875,00 € per dur a terme el seu projecte referent al 
moviment bandístic de Mallorca. En aquest sentit, la temporalització del projecte 
esmentat anava de l’1 de setembre de 2012 al 30 de setembre de 2013 (ambdós 
inclosos).  
 
2. L’11 de juliol de 2013, el Ple del Consell de Mallorca va prendre, entre d’altres, 
l’acord de concedir una subvenció nominativa de 73.875,00 € a  la Federació Balear 
de Bandes de Música i Associacions Musicals així com d’aprovar el conveni pertinent 
per regular la concessió de la subvenció nominativa esmentada. 
 

3. En la clàusula vuitena del conveni esmentat, com a conseqüència d’una errada 
tipogràfica es va posar com a data màxima per presentar la documentació justificativa 
el 9 de setembre de 2013, en lloc del 9 d’octubre, cosa que evidencia, clarament, la 
seva incongruència amb la redacció de la clàusula primera del conveni ressenyat, on 
es contempla com a temporalització del projecte subvencionat de l’1 de setembre de 
2012 al 30 de setembre de 2013. La mateixa errada s’ha produït a la clàusula quinzena 
– vigència del conveni – on s’ha establert 9 de setembre de 2013.  
 
4. El Servei Jurídic Administratiu de la Vicepresidència de Cultura; Patrimoni i 
Esports ha informat favorablement aquesta proposta. 
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5. El secretari tècnic de la Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports ha proposat 
la rectificació de les errades materials esmentades. 
 
6 La Intervenció General ha fiscalitzat de conformitat la proposta esmentada.  
 
En virtut de tot el que s'ha exposat, elev al Ple del Consell de Mallorca, desprès del 
dictamen de la Comissió Informativa General i de Comptes la següent  
 
Proposta d’acord 
 
1. Rectificar l’acord, de 11 de juliol de 2013, relatiu per una banda, a la concessió 
d’una subvenció nominativa 73.875,00 € a favor de la Federació Balear de Bandes de 
Música i Associacions Musicals i, per altra banda, a l’aprovació del conveni 
regulador, per tal d’adequar el termini de presentació de la justificació de la subvenció 
així com la vigència el conveni a la temporalització del projecte subvencionat, en el 
sentit següent:  
 
Establir, en la clàusula vuitena del conveni, com a data màxima per presentar la 
documentació justificativa de la subvenció el 9 d’octubre de 2013. 
Fixar, en la clàusula quinzena del conveni, com a data de finalització de la vigència 
del conveni, el 9 d’octubre de 2013. 
 
2. Aprovar el nou text del conveni que s’adjunta, entre el Consell de Mallorca i la 
Federació Balear de Bandes de Música i Associacions Musicals, com a conseqüència 
de les modificacions esmentades en el punt primer d’aquest acord.   
 
3. Notificar aquest acord a les persones interessades. 
 
 

CONVENI ENTRE EL CONSELL DE MALLORCA I LA FEDERACIÓ 
BALEAR DE BANDES DE MÚSICA I ASSOCIACIONS MUSICALS 

Palma,  

REUNITS 

Reunits d’una part el Sr. Joan Rotger Seguí, vicepresident de Cultura, Patrimoni i 
Esports del Consell de Mallorca NIF S0711002F i, de l’altra, el Sr. Joan Carles Julià 
Cuenca (DNI 18.220.247S), president de la Federació Balear de Bandes de Música i 
Associacions Musicals (NIF G 07447055). 

Actuen el Sr. Rotger, en nom i representació del Consell de Mallorca i el Sr. Julià en 
nom i representació de la Federació Balear de Bandes de Música.  

Es reconeixen mútuament plena capacitat jurídica i d’obrar i 
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DIUEN 

Que són objectius comuns del Consell de Mallorca, mitjançant la Vicepresidència de 
Cultura, Patrimoni i Esports, i de la Federació Balear de Bandes de Música i 
Associacions Musicals, entre d’altres, els del foment i la promoció de les activitats 
musicals que es desenvolupin a Mallorca i, amb les finalitats d’afavorir i incentivar la 
voluntat de perfeccionament i d’auto-formació de les bandes, d’estimular-ne la 
capacitat de desenvolupar accions i iniciatives musicals, en general, i de promocionar 
la música, especialment, la que constitueix el nostre patrimoni musical. 

Que en el Ple del Consell de Mallorca de dia 11 de juliol de 2013 es va acordar 
establir un conveni entre el Consell de Mallorca, mitjançant la Vicepresidència de 
Cultura, Patrimoni i Esports i la Federació Balear de Bandes de Música i Associacions 
Musicals 

I, per dur-los a terme, 

CONVENEN 

1r. Objecte de la subvenció 

El Ple del Consell de Mallorca atorga una subvenció nominativa de 73.875,00 € a 
favor de la Federació Balear de Bandes de Música i associacions musicals, en 
concepte de subvenció, per donar suport a les activitats i a les despeses que 
s’esmenten tot seguit: 

� Funcionament i manteniment de la Federació Balear de Bandes de 
Música i     associacions musicals            

� Organització de 10 festivals a diferents indrets de Mallorca amb la 
participació de 3 o 4 bandes a cadascun. 

� Organització i lliurament dels Premis de la Música 2013 

� Programes, cartells i elements publicitaris de totes aquestes activitats 
amb llengua catalana i incloent el logotip del Consell de Mallorca 

� Noves composicions per banda. Mitjançant concurs o contractació 
directe 

� Trobades de bandes 

 

Temporalització del projecte: des de l’1de setembre de 2012 fins el 30 de setembre de 
2013 (ambdós inclosos) 

El pressupost total del projecte 2013 de la Federació  és de 77.875,00 €.  

 
2n. Naturalesa del projecte 



 11

 
La subvenció que s’atorga mitjançant el present conveni és de caràcter voluntari i 
eventual i es pot anul·lar, revocar i reintegrar en tot moment per les causes previstes 
en la llei o en aquestes clàusules; no genera cap dret a l'obtenció d'altres subvencions 
en anys posteriors i no es pot al·legar com a precedent.  És compatible amb altres 
ajudes o subvencions o recursos que pugui rebre l’entitat beneficiària per al mateix 
projecte, sempre que el còmput total d’aquells no superi el pressupost d’execució del 
projecte. 
 
La subvenció, objecte d’aquest conveni té la consideració d’import cert, sense fer cap 
referència a un percentatge o fracció del pressupost del projecte cultural subvencionat, 
per la qual cosa, el fet de concedir aquesta subvenció implica l’obligatorietat de fer el 
projecte cultural subvencionat i, consegüentment, l’entitat beneficiària ha de cercar 
altres fonts de finançament o bé aportar-hi fons propis per dur-ne a terme l’execució 
de la totalitat del pressupost.  
 
3r. Dotació pressupostària 
 
L’import de la subvenció esmentada s’imputa a la partida 20 33430 48906 “Conveni 
Federació Bandes de Música” d’acord amb el número de referència 22013/4417. 
 
4t. Despesa subvencionable. Pressupost del projecte i pressupost subvencionable 
 

a) En principi, per definició i d’acord amb el que estableix l’article 31 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, és despesa 
subvencionable i, consegüentment, forma part del pressupost inicial del 
projecte cultural, la que respon a la naturalesa d’aquest, és estrictament 
necessària per planificar, preparar, coordinar, executar i difondre el projecte, 
està legalment justificada amb factures o altres documents que l’acreditin, la 
temporalització dels quals es computa en els dotze mesos anteriors a 
l’execució del projecte i fins a aquesta data com a límit. Es considera despesa 
realitzada la que s’ha abonat abans de l’acabament del termini de justificació; 
la forma d’acreditar-ne el pagament es recull a la clàusula  vuitena (s’exceptua 
la partida del pressupost inicial “ Per la organització del 10 Festivals amb la 
participació de 31 bandes de música”, els justificants de la qual no és necessari 
que s’hagin abonat. No obstant això, s’hauran d’abonar dins l’exercici 
pressupostari en què es dicti la resolució de reconeixement de l’obligació del 
Consell de Mallorca a favor del beneficiari). 

 
No formen part del pressupost subvencionable, atesa la naturalesa del crèdit 
pressupostari referit en la clàusula tercera, tot i que formin part del pressupost del 
projecte, les inversions i obres, la compra d'equipaments o de qualsevol altre bé 
inventariable de naturalesa similar. 
 
b) En tot cas, no són despeses subvencionables i, per tant, no formen part ni del 
pressupost subvencionable ni del pressupost del projecte: 
 

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

- Les despeses financeres, les d’assessoria jurídica o financera, les despeses 
notarials i registrals, les despeses pericials per a la realització del projecte 
subvencionat i les d’administració específiques si no hi estan directament 
relacionades i no són indispensables per preparar-lo ni dur-lo a terme. 

- Els interessos deutors dels comptes bancaris, els interessos, els recàrrecs i 
les sancions administratives i penals, i les despeses de procediments 
judicials. 

- Els imposts indirectes, quan siguin susceptibles de recuperació o 
compensació, ni els imposts personals sobre la renda. 

 
c) Sobre la despesa subvencionable, s’han de tenir en compte les particularitats 
següents: 
 
Quan l’import de la despesa subvencionable superi les quantitats establertes en la Llei 
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic per al contracte menor, el 
beneficiari ha de demanar, com a mínim, 3 ofertes a diferents proveïdors abans de 
contreure el compromís per fer l’obra, prestar el servei o lliurar el bé, llevat que per 
les especials característiques no hi hagi en el mercat un nombre suficient d’entitats o 
empreses que ho puguin efectuar, o llevat que la despesa ja s’hagués realitzat amb 
anterioritat a la subvenció.  L’elecció d’una de les ofertes, que s’han de presentar amb 
la justificació de la subvenció, s’ha de fer en virtut de criteris d’eficiència i economia; 
en cas contrari, quan l’oferta seleccionada no hagi estat la més avantatjosa 
econòmicament (art. 31.3 de la Llei 38/2003) se n’ha de presentar una memòria 
justificativa. 
 
Quan al document justificatiu de la despesa s’hagi emès a través de mitjans 
telemàtics, l’entitat beneficiària hi ha d’adjuntar una declaració responsable sobre el 
fet que l’import total justificat o, si escau, la part imputada a la subvenció no s’ha fet 
servir ni es farà servir per justificar altres subvencions. 
 
5è.  Procediment. Òrgans d’instrucció, fiscalització, resolució i ordenament del 
pagament 
 
La instrucció correspon a la Secretaria Tècnica de la Vicepresidència de Cultura, 
Patrimoni i Esports, que du a terme tots els actes de tràmit necessaris per vetllar pel 
compliment dels requisits de la subvenció, a més d’exercir les facultats previstes en 
l’article 24 i concordants de la Llei 38/2003, general de subvencions, i les que 
s'esmenten en aquest conveni. L'òrgan instructor, quan ha comprovat, d’una banda, la 
documentació presentada per l’entitat beneficiaria, sia a l’hora de presentar la 
sol·licitud inicial sia a l’hora de justificar la subvenció i, d’altra banda, si està al 
corrent en el compliment de les obligacions tributàries, amb la Seguretat Social i amb 
les obligacions del Consell de Mallorca, ha de dictar la proposta d’acord de concessió 
corresponent. 
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La Intervenció General del Consell de Mallorca s’encarrega de la fiscalització prèvia de 
la documentació presentada pel beneficiari així com de les propostes realitzades per la 
Secretaria Tècnica.  
 
El Ple del Consell de Mallorca és l’òrgan que acorda la concessió de la subvenció i 
l’aprovació del conveni. El vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports dicta la 
resolució de reconeixement de l’obligació i, finalment, la consellera executiva del 
Departament d’Hisenda i Funció Pública o el conseller/la consellera que la 
substitueixi ordena l’abonament de l’obligació reconeguda, és a dir, el pagament de la 
subvenció. 
 
El termini màxim de resolució d'aquest procediment és de 3 mesos, comptadors a partir 
del dia d’entrada en el registre general de la sol·licitud de subvenció del beneficiari. 
 
6è. Beneficiaris 
 
Els beneficiaris han de complir les obligacions establertes en les disposicions 
normatives que hi són aplicables: les de l’article 14 de la Llei 38/2003 general de 
subvencions, de 28 de desembre, que aprova el text refós de la Llei de subvencions, i 
les de l’article 10 del Reglament de subvencions i ajudes econòmiques del Consell de 
Mallorca, aprovat pel Ple del Consell de Mallorca de 26 de juliol de 2001 (BOIB núm. 
132 de 3/11/01) i les recollides en aquestes clàusules i, la resta que hi siguin 
aplicables.   
 

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

 
� Acreditar davant el Consell de Mallorca, tal com estableixen les clàusules 

d’aquest conveni, que s’ha realitzat el projecte cultural subvencionat i, si n’és 
el cas, el compliment dels requisits o de les condicions que la concessió de la 
subvenció determini. 

 
� Comunicar a l'òrgan que ha concedit la subvenció, en qualsevol moment o, en 

tot cas, en justificar-la, l'obtenció d’altres subvencions, ajudes, recursos o 
ingressos que financin el projecte cultural subvencionat. 

 
� Sotmetre’s a les actuacions posteriors de comprovació i control financer que 

duguin a terme el Consell de Mallorca i la resta d’òrgans competents, i aportar 
la informació que li sigui requerida en l’exercici d’aquestes actuacions. 

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

comptabilitat o en els llibres de registre que hagi de dur l’entitat beneficiària 
d'acord amb la normativa vigent, i, en el cas de no tenir obligació de dur-la, en 
la documentació que la substitueixi. 
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� Acreditar, com es determina en aquest conveni i abans de redactar la proposta 
de concessió, que està al corrent en el compliment de les obligacions 
tributàries i amb la Seguretat Social. 

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

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

 
� Dur a terme les mesures de difusió adients per fer públic el suport econòmic 

del Consell de Mallorca al projecte cultural subvencionat. En aquest sentit, la 
difusió s’ha de fer a través dels mitjans que siguin adequats d’acord amb la 
naturalesa del projecte. Si es fan fulletons, cartells o qualsevol altre material 
imprès, s’hi ha d’incloure la imatge corporativa de la Vicepresidencia de 
Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca o del Consell de 
Mallorca.  

 
� Reintegrar els fons percebuts en els supòsits prevists en l’article 37 de la LGS, 

i en el capítol I del Títol III del RLGS. 
 

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

a)   L’entitat beneficiària pot subcontractar el projecte cultural, objecte de la 
sol·licitud, fins al 100% del seu import. (art. 29.2 de la Llei 38/2003; art. 68.1 
del Reial Decret 887/2006). 

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

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

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

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

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

supòsits de vinculació amb la persona o l’entitat subcontractada prevists en 
l'article 68.2 del Reial decret 887/2006. 
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c) L’entitat beneficiària, d'acord amb l’art. 29.7 de la Llei 38/2003, no pot 

concertar l'execució total o parcial de les activitats subvencionades amb: 
 

1. Persones o entitats sotmeses a alguna de les prohibicions de l'article 13 de 
la llei 38/2003. 

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

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

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

 
En tot cas, no s’entén compresa dins el terme subcontractació, la contractació 
d’aquelles despeses en les quals hagi d’incórrer el beneficiari per realitzar el 
projecte per si mateix.  

 
S’autoritza el supòsit de subcontractació a favor de persones o entitats vinculades 
a l’entitat beneficiària recollit en l’apartat 4 de la lletra c), sempre que es faci 
d’acord amb aquests termes: 

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

 
8è. Justificació i pagament de la subvenció 
 
D’acord amb el que recullen els articles 34.3 de la LGS i 88.1 del RLGS, l’abonament 
de la subvenció, que es fa mitjançant transferència bancària, s’ha de dur a terme una 
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vegada que l’entitat beneficiària hagi justificat, tal i com s’estableix en aquesta 
clàusula, la realització del projecte cultural subvencionat. 
 
L’entitat beneficiària, abans de rebre el pagament de la subvenció, ha d’acreditar que 
està al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat 
Social davant de l’Administració de l’Estat, i amb les obligacions del Consell de 
Mallorca, així com que no és deutora per una resolució de procedència de 
reintegrament.  
 
Pel que fa a les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, s’ha de presentar la 
certificació administrativa corresponent; no obstant això, l’entitat beneficiària pot 
substituir aquestes certificacions per una declaració responsable en els casos següents:  
 

a) Quan l'import de la subvenció concedida no superi els 3.000,00 € (art. 
24.4 del Reial decret 887/2006, pel qual s'aprova el reglament de la 
Llei 38/2003 general de subvencions;  

b) Quan l’entitat beneficiària sigui una Administració Pública, els seus 
organismes, entitats públiques o una fundació del sector públic (art. 
24.6 del Reial decret 887/2006;  

c) Quan l’entitat beneficiària no estigui obligada a presentar les 
declaracions o documents relatius a les obligacions tributàries i de la 
Seguretat Social (art. 22.1 del Reial decret 887/2006. 

 
Pel que fa referència al compliment de les obligacions amb el Consell de Mallorca 
l’acredita, d’ofici, la Tresoreria de la institució i, en relació al fet que el beneficiari no 
és deutor per una resolució de reintegrament ho fa, d’ofici, el centre gestor a través de 
l’òrgan instructor. 
 
Documentació justificativa: La justificació de la realització del projecte cultural 
subvencionat, de la consecució dels objectius de la subvenció, així com, del 
compliment de les condicions que determini, si escau, l’acte de concessió de la 
subvenció,  s'ha de dur a terme d’acord amb els articles 72 i 73 del Reial decret 
887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la Llei 38/2003 general de 
subvencions (BOE núm.176, de 25/7/2006), a través d'un compte justificatiu que està 
integrat per la memòria tècnica i econòmica següent:   
 
A) Memòria tècnica 
És la documentació amb la qual el beneficiari demostra que ha fet el projecte cultural 
subvencionat, tal com el va presentar inicialment o amb la introducció dels canvis 
que, prèviament, ha comunicat al departament. 
 
Així, la memòria està integrada per la documentació següent: 
 

�  Memòria explicativa de l'activitat realitzada: comentari i avaluació dels 
resultats obtinguts i de tots aquells aspectes que siguin rellevants.  Si no s’ha 
executat la totalitat del projecte per causes alienes o de força major, la 
memòria n’ha d’exposar les causes i ha d’explicar la resta del projecte 
realitzat. 
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� Un exemplar, si escau, de la publicitat escrita i gràfica relativa a l’activitat 
subvencionada, en què hi ha de constar el patrocini de la Vicepresidència de 
Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca o, simplement del 
Consell de Mallorca, mitjançant el logotip de la institució. 

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

realització del projecte cultural. 
 

B) Memòria econòmica:  
És la documentació que dóna compte de les despeses d’execució del projecte realitzat 
i de les distintes fonts per finançar-lo. Aquesta memòria consta dels documents 
següents. 
 
Aquesta memòria està integrada per la documentació següent: 
 
� Annex I: Declaració responsable de la realització del projecte cultural 

subvencionat i del seu pressupost d’execució, a la qual s'ha d’adjuntar la relació 
detallada i equilibrada dels ingressos que l’han finançat i de les despeses que 
corresponen sense cap dubte al projecte cultural subvencionat (art. 30.2 de la LGS 
i art. 72.2 del RLGS). 

 
� Relació de les despeses i dels ingressos del projecte cultural subvencionat. La 

relació de despeses s'ha d'estructurar d'acord amb les partides del pressupost 
presentat i ha d'indicar les següents dades de les factures o documents acreditatius: 
la denominació del proveïdor i el seu CIF, el número, l’import, la data d'emissió i 
la de pagament, el concepte de la factura o del document similar. La relació 
d'ingressos ha d'assenyalar les ajudes, les subvencions, els ingressos o els fons 
propis que han finançat el projecte subvencionat, indicant-ne l'import i la 
procedència.  En el cas que no hi hagi altres ingressos que financin el projecte s’ha 
d’adjuntar una declaració responsable sobre aquesta circumstància. 

 
 

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

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

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

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

• Quan l’operació documentada en la factura estigui exempta o no 
subjecta a l’impost o quan el subjecte passiu de l’impost sigui el 
destinatari de l’operació facturada, s’hi ha de fer constar.  O s’hi ha 
d’incloure una referència a les disposicions corresponents de la sisena 
Directiva 77/388/CEE del Consell, de 17 de maig de 1977, en matèria 
d’IVA, modificada, entre d’altres, per la Directiva 2001/115/CE del 
Consell de la UE, o als preceptes corresponents de la Llei de l’impost. 

 
Notes: 1. Els justificants de les despeses del projecte s’han de presentar de forma 

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

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

 
- Transferència bancària (S’ha d’adjuntar l’extracte bancari corresponent) 
- Ingrés bancari (còpia del document bancari justificatiu) 
- Xec nominatiu (S’adjunta còpia del xec i de l’extracte bancari pertinent) 
- Certificat bancari  
 
En el cas que en el document acreditatiu del pagament figuri un import que 
no coincideix amb l’import del justificant en qüestió, el beneficiari haurà de 
presentar un certificat o documentació justificativa de l’entitat bancària que 
acrediti que dins aquell pagament es troba inclòs l’abonament del justificant 
en qüestió.  
 
Si el pagament es fa en divises, l’entitat beneficiària ha d’aportar 
l’equivalència del canvi oficial en euros que correspongui a la data del 
pagament del document justificatiu de la despesa. 

 
Limitació:  No s’admeten els pagaments en metàl·lic. No obstant això, 
s’admet el pagament en efectiu de factures o altres documents justificatius 
que no tinguin un import superior a 100 € (IVA exclòs), sempre que el 
pagament s’hagués efectuat abans de la data d’aquest conveni. L’abonament 
en metàl·lic s’ha d’acreditar mitjançant qualsevol mitjà admès en Dret. 
 
3. En el cas de què s'hagin de retornar les factures o els justificants originals, 
a petició de l’entitat beneficiària, s'hi ha de estampillar, la data de concessió 
de la subvenció així com l'import del justificant que s'imputa a la subvenció).  

 
� Una declaració responsable de l’entitat beneficiària sobre el fet de si 

recupera o compensa l’IVA (art. 31.8 de la Llei 38/2003).(Annex 1) 
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� Les 3 ofertes de diferents proveïdors o, en el seu cas, una memòria 
justificativa sobre l’oferta seleccionada, si es compleixen els requisits 
de la clàusula quarta. 

� La documentació relativa a la subcontractació que s’hagi de 
presentar d’acord amb allò establert a la clàusula setena del conveni.  

 
� Qualsevol altra documentació que li sigui requerida als efectes de 

comprovar la justificació econòmica del projecte cultural. 

Termini de presentació: L’entitat beneficiària ha de presentar la documentació 
justificativa, recollida en aquesta clàusula, al més aviat possible, i, en tot cas, el darrer 
dia per presentar-la documentació justificativa ha de ser el 9 d’octubre de 2013 en 
qualsevol terminal del registre general del Consell (Centre Cultural de la 
Misericòrdia: plaça de l’Hospital, 4; seu del Consell: Palau Reial, 1; Llar de la 
Joventut: General Riera, 111 i Llar de la Infància: General Riera, 113 -Palma-), així 
com en els llocs establerts en l'apartat 4 de l'article 38 de la Llei 30/1992 de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, 
modificada per la Llei 4/1999. 
 
Si la sol·licitud s’envia per correu, s’ha de presentar a Correus amb el sobre obert 
perquè la segellin o, en tot cas, perquè segellin el sobre mateix, a fi d’acreditar que 
s’ha enviat dins el termini esmentat en el paràgraf anterior. No obstant això, si aquesta 
documentació no entra en el Registre General dins els 10 dies naturals següents a 
l’acabament del termini de presentació de la documentació justificativa, no s’ha 
d’admetre en cap cas. 
 
9è. Pagament fraccionat i bestreta   
 
L’entitat beneficiària, sense perjudici d’allò establert a la clàusula anterior, pot 
sol·licitar una bestreta de  la subvenció així com l’abonament de pagaments 
fraccionats: 
 

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

 
Límit: L’entitat beneficiària pot sol·licitar l’abonament de pagaments fraccionats fins 
al 90% de l’import de la subvenció. En  el cas d’haver rebut una bestreta de la 
subvenció, aquesta també computa a l’efecte del percentatge anterior.  
Garantia: No s’exigeix  la constitució de cap garantia  per a l’abonament de 
pagaments fraccionats 
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Documentació a presentar: En aquests casos de pagaments fraccionats s’ha d’adjuntar, 
a més de les factures corresponents: 
 

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

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

 
b) Pagaments anticipats (bestretes): L’entitat beneficiària, si no disposa de 

recursos propis suficients per finançar la realització del projecte cultural, pot 
sol·licitar una bestreta de la subvenció abans del termini disposat per justificar-
la (art.34.4 de la Llei 38/2003 general de subvencions, art. 88.2 del Reial 
decret 887/2006, pel qual s'aprova el reglament d’aquesta Llei, i base 
d’execució 25.2 dels Pressuposts de 2013 del Consell de Mallorca).   

 
Límit: L’entitat beneficiària pot demanar una bestreta de fins al 50% de l’import de la 
subvenció, per la qual cosa ha de constituir les garanties que s’estableixen en el 
paràgraf següent. 
 
Garantia: L’entitat beneficiària ha de constituir una garantia mínima del 120% de 
l’import de la bestreta sol·licitada, mitjançant un aval bancari, davant la Tresoreria del 
Consell de Mallorca. 
 
No obstant això, d’acord amb les bases d’execució dels Pressuposts del Consell de 
Mallorca, la consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública pot atorgar, 
excepcionalment i sempre que les entitats beneficiàries siguin ajuntaments o entitats 
sense ànim de lucre, una bestreta de fins al 50% de l’import de la subvenció sense 
l’obligació de constituir l’aval bancari, amb l’informe favorable previ del centre 
gestor de la despesa. 
 
10è. Absència o deficiències de la documentació justificativa de la subvenció 
 
Si la persona física o jurídica beneficiària no presenta la documentació establerta a la 
clàusula vuitena, se li ha de requerir perquè la presenti en el termini improrrogable de 
15 dies, comptadors des de l’endemà de la recepció de la notificació d’aquest 
requeriment (art. 70.3 de la RLGS). 
 
Si la documentació justificativa té deficiències, l’òrgan instructor requerirà l’entitat 
beneficiària que les esmeni en el termini de 10 dies, comptadors des de l’endemà de la 
recepció de la notificació del requeriment (art. 71.2 de la RLGS). 
 
Per altra part, si la persona física o jurídica beneficiària no adopta les mesures de 
difusió adients per donar publicitat al finançament públic del projecte, d’acord amb 
l’art. 31.3 b) del RLGS, l’òrgan instructor li’n farà requeriment perquè les adopti en 
un termini no superior a 15 dies, amb l’advertiment de les conseqüències que es poden 
derivar de no adoptar-les en aplicació de l’article 37 de la LGS. 
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11è. Inspecció i comprovació 
 
El Consell de Mallorca pot, per una banda, auditar tant econòmica com tècnicament, 
el programa cultural objecte de la subvenció, i, per altra banda, inspeccionar i 
comprovar les activitats culturals que hagi subvencionat, sense perjudici de les 
competències que puguin correspondre, per normativa legal o reglamentària, a altres 
organismes o institucions.  
 
11è. Revocació i reintegrament de la subvenció 
 
1.Si l’entitat beneficiària incompleix les obligacions contemplades en les clàsules del 
conveni o en el reglament de subvencions i ajudes econòmiques del Consell de 
Mallorca, o incorre en alguna de les causes de l’article 37 de la Llei 38/2003, o altera 
les condicions o aspectes i característiques rellevants del projecte, que s’hagin pogut 
tenir en compte per concedir la subvenció, els òrgans competents del Consell han de 
revocar la concessió de la subvenció.  En conseqüència, l’entitat beneficiària perdrà el 
dret a cobrar-la o, si ja l’ha cobrada, l’ha de reintegrar, d’acord amb el que estableixen 
l’article 40.1 de la LGS i l’article 13.2 del RLGS.   
 
2. No obstant això, si l’entitat beneficiària ha complert de forma significativa amb les 
seves obligacions, si de la documentació justificativa presentada es dedueix que ha 
tingut voluntat de compliment  i que s’aproxima de forma significativa a l’assoliment 
de les finalitats de la subvenció, s’ha de dur a terme una revocació parcial de la 
concessió de la subvenció i, consegüentment, la pèrdua del dret a cobrar-la íntegrament, 
d’acord amb l’aplicació dels criteris de gradació següents: 
 
a) En el cas d’execució parcial del projecte, que ha de suposar, com a mínim, l’execució 
del 50 % de les activitats d’aquest o de l’activitat planificada (quan el projecte només 
estigui integrat per una activitat i aquesta sigui susceptible de dividir-se en unitats 
d’execució amb una naturalesa i identitat pròpia), la revocació parcial subvenció inicial 
s’ha de fer en funció de l’import de la subvenció inicial no justificat, sempre que 
l’entitat hagi especificat l’aplicació de la subvenció inicial entre les diferents activitats 
del projecte o unitats d’execució, sia en la documentacio inicial sia abans de la 
justificació de la subvenció o en el moment de presentar-la, com a conseqüència del 
requeriment de l’òrgan instructor. 
 
b) En el cas que s’hagi executat totalment el projecte cultural, la revocació parcial de 
la subvenció inicial s’ha de fer en funció de l’import de la subvenció inicial no 
justificat o justificat incorrectament. 
 
3. En el cas que l’import total de la suma de la subvenció més la resta d’altres ajuts, 
subvencions, ingressos o fons propis, amb què es finança el projecte cultural, superi el 
pressupost d’execució d’aquest, l’import de la revocació parcial de la subvenció ha de 
ser la quantitat que excedeix del pressupost executat. 
 
 
12è. Sancions 
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L'incompliment d'aquestes clàusules i de la resta de la normativa vigent en matèria de 
subvencions està sotmès al règim d'infraccions i sancions del títol IV de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i a la resta de la normativa que 
hi sigui d'aplicació. 
 
13è. Control financer 
 
El beneficiari s’ha de sotmetre a les actuacions de comprovació i control financer tant 
del Consell de Mallorca com de la Sindicatura de Comptes o de la resta d’organismes 
que estableixi l’ordenament jurídic. 
 
El Consell de Mallorca podrà, en qualsevol moment, auditar tant econòmicament com 
tècnicament, el programa cultural objecte de la subvenció. 
 
En aquest sentit, s’ha d’indicar que la base d’execució 35.3 in fine del Pressupost del 
Consell de Mallorca de 2013 estableix el següent: “La revisió de les factures o 
documents de valor probatori anàleg que, si s’escau, formin part del compte 
justificatiu, seran objecte de comprovació en els quatre anys següents sobre la base 
d’una mostra representativa.”, per la qual cosa, cal tenir en compte que l’import 
definitiu de la subvenció justificada pot experimentar canvis, posteriorment, com a 
conseqüència de l’exercici, en els 4 anys següents, del control financer de la 
Intervenció General sobre la documentació justificativa presentada per l’entitat 
beneficiària i, consegüentment, si aquella ja s’ha abonat, pot donar lloc al 
reintegrament corresponent. 

 
14è. Règim jurídic 

 
La subvenció nominativa, objecte d’aquest conveni, es regeix per aquest conveni; per 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18 de 
novembre de 2003); el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el 
reglament de la Llei 38/2003 general de subvencions (BOE núm.176, de 25 de juliol 
de 2006); el Reglament de subvencions i ajudes econòmiques del Consell de 
Mallorca, aprovat pel Ple del Consell de Mallorca de 26 de juliol de 2001 (BOIB núm. 
132 de 3 de novembre de 2001); la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic 
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada 
per la Llei 4/1999; la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars; el Reglament 
orgànic del Consell de Mallorca, aprovat pel Ple del Consell de Mallorca de 8 de març 
de 2004 i modificat el 13 d’octubre de 2011 (BOIB núm. 158, de 20 d’octubre de 
2011); el Decret d’organització del Consell de Mallorca (BOIB núm. 111, de 21 de 
juliol de 2011) modificat posteriorment (BOIB núm. 159, de 22 d’octubre; BOIB 
núm. 48, de 3 d’abril de 2012 i BOIB núm. 59, de 26 d’abril de 2012); l'Ordenança 
vigent de procediment administratiu del Consell de Mallorca, aprovada pel Ple del 
Consell de Mallorca de 2 de maig de 1995 (BOIB de 10 d’agost de 1995) i modificada 
per la Llei 4/1999 i la resta de la normativa que hi sigui d'aplicació. 

 
15è. Vigència 
 
 La vigència d’aquest conveni finalitza el dia 9 d’octubre de 2013. 
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El vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports El president de la 
Federació Balear de 
Bandes de Música i 
Associacions Musicals 

 
 
Joan Rotger Seguí      Joan Carles Julià Cuenca  
 
Nota: D’acord amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
protecció de dades de caràcter personal, us informam que: 
 
 
1. Les dades personal obtingudes en la tramitació d’aquesta subvenció  s'incorporaran 
en els fitxers de dades personals, inscrits en l'Agència Espanyola de Protecció de 
Dades, del qual és responsable el Consell de Mallorca. En aquest sentit, les dades 
obtingudes del beneficiari s’integren per una banda, en el fitxer “Registre General” 
que serveix per registrar l’entrada i sortida de documents i, per altra banda, en el fitxer 
“”Acords i Resolucions” que té com a finalitat, entre d’altres, els procediments 
administratius. 
 
2. Cessions previstes de les dades: no se'n preveuen. 
 
3. L'òrgan administratiu davant del qual podeu exercitar, si escau, els drets d'accés, 
rectificació, cancel·lació, oposició i els altres que reconegui la Llei orgànica 15/1999, 
és la Presidència del Consell de Mallorca, carrer Palau Reial núm. 1, 07001 Palma. 
 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 

 
PUNT 5. CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA DE 50.000,00 € A 
FAVOR DE L’ASSOCIACIÓ OBSERVATORI ASTRONÒMIC DE 
MALLORCA PER DUR A TERME EL SEU PROJECTE D’ACTIVITATS DE 
DIVULGACIÓ CIENTÍFICA DE L’ANY 2013. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del vicepresident de Cultura, Patrimoni i 
Esports: 
 
ANTECEDENTS.  
 
1. El president de l’Associació Observatori Astronòmic de Mallorca va presentar en el 
Registre general del Consell de Mallorca, el 30 de maig de 2013, una sol·licitud de 
subvenció de 50.000,00 € per dur a terme el seu projecte d’activitats de divulgació 
científica de l’any 2013 a través de les àrees de l’Observatori Astronòmic de Mallorca 
i el Mallorca Planetarium. 
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2. En el Pla Estratègic de Subvencions de l’any 2013 es recull una subvenció 
nominativa a favor de l’associació esmentada amb un import de 50.000,00 € a càrrec 
de la partida 20.33430.48924 en el sentit següent: 
 

“ 5. Aportació Observatori Astronòmic de Costitx. Act. de divulgació 

científica 

 

L’Observatori astronòmic es proposa donar suport al coneixement de l’Astronomia 

entre el públic en general i difondre i estimular el seu coneixement”   
  

 
3. En els pressuposts d’enguany existeix crèdit adequat i suficient en la partida 
assenyalada per atendre la concessió de la subvenció nominativa de 50.000,00 € a 
favor de l’Associació Observatori Astronòmic de Mallorca, d’acord amb la RC amb el 
núm. de referència 22013/4401. 

 
4. La directora insular de Cultura i Patrimoni ha justificat, mitjançant la memòria 
pertinent, la concessió d’una subvenció nominativa de 50.000,00 € a favor de 
l’Associació Observatori Astronòmic de Mallorca per dur a terme el seu projecte 
d’activitats de divulgació científica d’enguany que es realitza a través de les àrees de 
l’Observatori Astronòmic de Mallorca i el Mallorca Planetarium. 
 
5. La cap del Servei Jurídic Administratiu ha informat favorablement sobre els 
aspectes jurídics de la concessió d’una subvenció nominativa de 50.000,00 € a favor 
de l’Associació Observatori Astronòmic de Mallorca. 

6. El secretari tècnic d’aquest departament va proposar la concessió d’una subvenció 
nominativa de 50.000,00 € a favor de l’entitat esmentada. 

 
7. La Intervenció General va fiscalitzar de conformitat la proposta esmentada. 
 
En virtut de tot el que s'ha exposat, elev al Ple del Consell de Mallorca, desprès del 
dictamen de la Comissió Informativa General i de Comptes la següent proposta 
 
ACORD 
 
1. Aprovar i iniciar l’expedient 2/2013 relatiu a la concessió d’una subvenció  
nominativa  de 50.000,00 €, a favor de l’Associació Observatori Astronòmic de 
Mallorca, titular del  NIF G-07470966, per donar suport a la realització del seu 
projecte d’activitats de divulgació científica de l’any 2013 i, consegüentment, 
autoritzar una despesa de 50.000,00 € a càrrec de la partida pressupostària 20. 
33430.48924 (núm. de referència 22013/4401).  
 
2. Concedir una subvenció nominativa de 50.000,00 € a  favor l’Associació 
Observatori Astronòmic de Mallorca, titular del NIF G-07470966, per tal de donar 
suport al projecte cultural ressenyat en l’apartat anterior i, consegüentment, disposar 
una despesa de 50.000,00 € a favor de l’entitat assenyalada, a càrrec de la partida 
pressupostària 20. 33430.48924 (núm. de referència 22013/4401).  
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3. Aprovar el conveni adjunt amb l’Associació Observatori Astronòmic de Mallorca 
per tal d’establir les bases reguladores de la concessió de la subvenció nominativa 
esmentada. 
 
4. Notificar aquest acord a les persones interessades. 
 
 
CONVENI ENTRE EL CONSELL DE MALLORCA I L’OBSERVATORI 
ASTRONÒMIC DE MALLORCA 
 
Palma, 
 
Reunits d’una part el Sr. Juan Rotger Seguí, vicepresident de Cultura, Patrimoni i 
Esports del Consell de Mallorca ( NIF S0711002F),  i, de l’altra, el Salvador Sánchez 
Martínez, president de l’Observatori Astronòmic de Mallorca (NIF G07470966). 
Actuen el Sr. Rotger, en nom i representació del Consell de Mallorca i el Sr. Sánchez 
Martínez, en nom i representació de l’Observatori Astronòmic de Mallorca. 
Es reconeixen mútuament plena capacitat jurídica i d’obrar i 
DIUEN 
Que són objectius comuns del Consell de Mallorca, mitjançant la Vicepresidència de 
Cultura, Patrimoni i Esports, i de l’Observatori Astronòmic de Mallorca, entre 
d’altres, oferir a la nostra societat activitats de divulgació de la cultura científica i 
tecnològica d’astronomia al llarg de l’any 2013. 
 
Que en la sessió realitzada l’11 de setembre de 2013, el Ple del Consell de Mallorca 
va prendre, entre d’altres, l’acord d’aprovar un conveni amb l’Associació Observatori 
Astronòmic de Mallorca per tal d’establir les bases reguladores de la concessió d’una 
subvenció nominativa de 50.000,00 € per tal de donar suport a la realització del seu 
projecte d’activitats de divulgació científica de l’any 2013. 
I, per dur-lo a terme, 
 
CONVENEN 
 
1r. Objecte de la subvenció 
 
El Ple del Consell de Mallorca atorga una subvenció nominativa de 50.000,00 € a 
favor l’Observatori Astronòmic de Mallorca per tal de donar suport a les activitats de 
divulgació científica que duu a terme de l’1 de gener al 15 de novembre de 2013 
(ambdós inclosos). 
 
El pressupost total de les despeses de les esmentades activitats és de 53.000 €. 
 
2n. Naturalesa de la subvenció  
 
La subvenció que s’atorga mitjançant el present conveni és de caràcter voluntari i 
eventual i es pot anul·lar, revocar i reintegrar en tot moment per les causes previstes 
en la llei o en aquestes clàusules; no genera cap dret a l'obtenció d'altres subvencions 
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en anys posteriors i no es pot al·legar com a precedent.  És compatible amb altres 
ajudes, subvencions o recursos que pugui rebre l’entitat beneficiària per al mateix 
projecte, sempre que el còmput total d’aquells no superi el pressupost d’execució del 
projecte. 
 
La subvenció, objecte d’aquest conveni té la consideració d’import cert, sense fer cap 
referència a un percentatge o fracció del pressupost del projecte cultural subvencionat, 
per la qual cosa, el fet de concedir aquesta subvenció implica l’obligatorietat de fer el 
projecte cultural subvencionat i, consegüentment, l’entitat beneficiària ha de cercar 
altres fonts de finançament o bé aportar-hi fons propis per dur-ne a terme l’execució 
de la totalitat del pressupost.  
 
3r. Dotació pressupostària 
 L’import de la subvenció esmentada s’imputa a la partida 20.33430.48924 “Conveni 
Observatori Astronòmic de Costitx” d’acord amb el núm. de referència 22013/4401. 
 
4t. Despesa subvencionable. Pressupost del projecte i pressupost subvencionable 
En principi, per definició i d’acord amb el que estableix l’article 31 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, és despesa subvencionable i, 
consegüentment, forma part del pressupost inicial del projecte cultural, la que respon 
a la naturalesa d’aquest, és estrictament necessària per planificar, preparar, coordinar, 
executar i difondre el projecte, està legalment justificada amb factures o altres 
documents que l’acreditin, la temporalització dels quals es computa en els dotze 
mesos anteriors a l’execució del projecte i fins a aquesta data com a límit. Es 
considera despesa realitzada la que s’ha abonat abans de l’acabament del termini de 
justificació; la forma d’acreditar-ne el pagament i el termini per dur-lo a terme es 
recull en la clàusula novena. 
 
Així mateix, també es considera despesa subvencionable: les despeses financeres, les 
d’assessoria jurídica o financera, les despeses notarials i registrals, les despeses 
pericials per a la realització del projecte subvencionat i les d’administració 
específiques si hi estan directament relacionades i són indispensables per preparar-lo 
ni dur-lo a terme. A més, també tindran aquesta condició de subvencionable les 
despeses derivades de garanties bancàries. Per altra part, atès que la subvenció 
d’aquest conveni té per objecte el projecte que es recull en la primera clàusula sense 
entrar a determinar, en concret, quin tipus de despeses del pressupost s’imputen a 
l’ajuda, es permet que les despeses subvencionables del pressupost del projecte es 
puguin compensar entre elles. 
  
No formen part del pressupost subvencionable, atesa la naturalesa del crèdit 
pressupostari referit en la clàusula tercera, tot i que formin part del pressupost del 
projecte, les inversions i obres, la compra d'equipaments o de qualsevol altre bé 
inventariable de naturalesa similar. 
  
2. En tot cas, no són despeses subvencionables i, per tant, no formen part ni del 
pressupost subvencionable ni del pressupost del projecte: 
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-         Aquelles despeses que no compleixin els requisits esmentats a 
l’apartat 1. 
-         Les despeses l’import de les quals s’hagi adquirit a un preu ser 
superior al valor de mercat. 
-         Els interessos deutors dels comptes bancaris, els interessos, els 
recàrrecs i les sancions administratives i penals, i les despeses de 
procediments judicials. 
-         Els imposts indirectes, quan siguin susceptibles de recuperació o 
compensació, ni els imposts personals sobre la renda. 

 
Sobre la despesa subvencionable, s’han de tenir en compte les particularitats 
següents: 

 
- Quan el import de la despesa subvencionable superi les quantitats 

establertes en la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector 
públic per al contracte menor, el beneficiari ha de demanar, com a mínim, 
3 ofertes a diferents proveïdors, abans de contreure el compromís per a 
l’obra per fer l’obra, prestar el servei o lliurar el bé, llevat que per les 
especials característiques no hi hagi en el mercat un número suficient 
d’entitats o empreses que ho puguin efectuar, o llevat que la despesa ja 
s’hagués realitzat amb anterioritat a la sol·licitud de la subvenció. 
L’elecció d’una de les ofertes, que s’han de presentar amb la justificació de 
la subvenció, s’ha de realitzar en virtut de criteris d’eficiència i economia, 
en cas contrari, en cas contrari, quan l’oferta seleccionada no hagi estat la 
més avantatjosa econòmicament (art. 31.3 de la Llei 38/2003) se n’ha de 
presentar una memòria justificativa. 

 
- Quan el document justificatiu de la despesa s’hagi emès a través de mitjans 

electrònics, l’entitat beneficiària hi ha d’adjuntar una declaració 
responsable sobre el fet que l’import total justificat o, si escau, la part 
imputada a la subvenció no s’ha fet servir ni es farà servir per justificar 
altres subvencions. 

 
5è. Procediment. Òrgans d’instrucció, de fiscalització, de resolució i 
d’ordenament del pagament 
La instrucció correspon a la Secretaria Tècnica de la Vicepresidència de Cultura, 
Patrimoni i Esports, que du a terme tots els actes de tràmit necessaris per vetllar pel 
compliment dels requisits de la subvenció, a més d’exercir les facultats previstes en 
l’article 24 i concordants de la Llei 38/2003, general de subvencions, i les que 
s'esmenten en aquest conveni. L'òrgan instructor, quan ha comprovat, d’una banda, la 
documentació presentada per l’entitat beneficiaria, sia a l’hora de presentar la 
sol·licitud inicial sia a l’hora de justificar la subvenció i, d’altra banda, si està al 
corrent en el compliment de les obligacions tributàries, amb la Seguretat Social i amb 
les obligacions del Consell de Mallorca, ha de dictar la proposta d’acord de concessió 
corresponent.  
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La Intervenció General del Consell de Mallorca s’encarrega de la fiscalització prèvia 
de la documentació presentada pel beneficiari així com de les propostes realitzades per  
la Secretaria Tècnica.  
 
El Ple del Consell de Mallorca és l’òrgan que acorda la concessió de la subvenció i 
l’aprovació del conveni. El vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports dicta la 
resolució de reconeixement de l’obligació i, finalment, la consellera executiva del 
Departament d’Hisenda i Funció Pública ordena l’abonament de l’obligació 
reconeguda, és a dir, el pagament de la subvenció. 
 
El termini màxim de resolució d'aquest procediment és de 3 mesos, comptadors a partir 
del dia d’entrada en el registre general de la sol·licitud de subvenció del beneficiari. 
 
6è. Beneficiaris 
Els beneficiaris han de complir les obligacions establertes en les disposicions 
normatives que hi són aplicables: les de l’article 14 de la Llei 38/2003, general de 
subvencions; les de l’article 10 del Reglament de subvencions i ajudes econòmiques 
del Consell de Mallorca, aprovat pel Ple del Consell de Mallorca de 26 de juliol de 
2001 (BOIB núm. 132 de 3/11/01); les recollides en aquestes clàusules i, la resta que 
hi siguin aplicables.   
 

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

 
� Acreditar davant el Consell de Mallorca, tal com estableixen les clàusules 

d’aquest conveni, que s’ha realitzat el projecte cultural subvencionat i, si n’és 
el cas, el compliment dels requisits o de les condicions que la concessió de la 
subvenció determini.  

 
� Comunicar a l'òrgan que ha concedit la subvenció, en qualsevol moment o, en 

tot cas, en justificar-la, l'obtenció d’altres subvencions, ajudes, recursos o 
ingressos que financin el projecte cultural subvencionat. 

 
� Sotmetre’s a les actuacions posteriors de comprovació i control financer que 

duguin a terme el Consell de Mallorca i la resta d’òrgans competents, i aportar 
la informació que li sigui requerida en l’exercici d’aquestes actuacions. 

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

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

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

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

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



 29

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

 
� Dur a terme les mesures de difusió adients per fer públic el suport econòmic 

del Consell de Mallorca al projecte cultural subvencionat. En aquest sentit, la 
difusió s’ha de fer a través dels mitjans que siguin adequats d’acord amb la 
naturalesa del projecte. Si es fan fulletons, cartells o qualsevol altre material 
imprès, s’hi ha d’incloure la imatge corporativa de la Vicepresidencia de 
Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca o del Consell de 
Mallorca.  

 
� Reintegrar els fons percebuts en els supòsits prevists en l’article 37 de la LGS, 

i en el capítol I del Títol III del RLGS. 
 
7è. Subcontractació 
 
L’entitat beneficiària pot subcontractar la totalitat de la realització del projecte 
cultural subvencionat, d'acord amb els requisits establerts en els articles 29 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i 68.1 del Reial decret 887/2006, 
de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions: 
 

a)   L’entitat beneficiària pot subcontractar el projecte cultural, objecte de la 
sol·licitud, fins al 100% del seu import. (art. 29.2 de la Llei 38/2003; art. 68.1 
del Reial Decret 887/2006). 

 
c) Quan l’activitat concertada amb terceres persones excedeixi del 20 % de 

l’import de la subvenció i aquest import sigui superior a 60.000,00 €, la 
subcontractació estarà sotmesa al compliment dels requisits següents: 

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

que    determina aquesta clàusula o (art. 29.3 de la Llei 38/2003). 
 

En aquest sentit, s’autoritza al beneficiari a dur a terme la subcontractació, en 
el cas que s’ultrapassin els límits esmentats, si aporta els documents següents: 

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

supòsits de vinculació amb la persona o l’entitat subcontractada prevists en 
l'article 68.2 del Reial decret 887/2006. 

 
d) L’entitat beneficiària, d'acord amb l’art. 29.7 de la Llei 38/2003, no pot 

concertar l'execució total o parcial de les activitats subvencionades amb: 
 

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

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

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

 
En tot cas, no s’entén compresa dins el terme subcontractació, la contractació 
d’aquelles despeses en les quals hagi d’incórrer el beneficiari per realitzar el 
projecte per si mateix.  

 
S’autoritza el supòsit de subcontractació a favor de persones o entitats vinculades 
a l’entitat beneficiària recollit en l’apartat 4 de la lletra c), sempre que es faci 
d’acord amb aquests termes: 

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

 
8è. Modificació del projecte subvencionat 
 
Quan l’entitat beneficiària, per causa de força major o per causes imprevisibles i 
alienes a la seva voluntat, hagi d’introduir modificacions en el projecte  que no 
afecten els aspectes essencials del projecte i, consegüentment, no n’alteren la 
naturalesa ni les finalitats i no el desvirtuen, és suficient que l’entitat beneficiària els 
comuniqui al més aviat possible o, en tot cas, a l’hora de justificar la subvenció.  
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9è. Justificació i pagament de la subvenció 
D’acord amb el que recullen els articles 34.3 de la LGS i 88.1 del RLGS, l’abonament 
de la subvenció, que es fa mitjançant transferència bancària, s’ha de dur a terme una 
vegada que l’entitat beneficiària hagi justificat, tal i com s’estableix en aquesta 
clàusula, la realització del projecte cultural subvencionat. 
 
L’entitat beneficiària, abans de rebre el pagament de la subvenció, ha d’acreditar que 
està al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat 
Social davant de l’Administració de l’Estat, i amb les obligacions del Consell de 
Mallorca, així com que no és deutora per una resolució de procedència de 
reintegrament.  
 
Pel que fa a les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, s’ha de presentar la 
certificació administrativa corresponent; no obstant això, l’entitat beneficiària pot 
substituir aquestes certificacions per una declaració responsable en els casos següents:  
 

a) Quan l'import de la subvenció concedida no superi els 3.000,00 € (art. 
24.4 del Reial decret 887/2006, pel qual s'aprova el reglament de la 
Llei 38/2003 general de subvencions;  

b) Quan l’entitat beneficiària sigui una Administració Pública, els seus 
organismes, entitats públiques o una fundació del sector públic (art. 
24.6 del Reial decret 887/2006;  

c) Quan l’entitat beneficiària no estigui obligada a presentar les 
declaracions o documents relatius a les obligacions tributàries i de la 
Seguretat Social (art. 22.1 del Reial decret 887/2006. 

 
Pel que fa referència al compliment de les obligacions amb el Consell de Mallorca 
l’acredita, d’ofici, la Tresoreria de la institució i, en relació al fet que el beneficiari no 
és deutor per una resolució de reintegrament ho fa, d’ofici, el centre gestor a través de 
l’òrgan instructor. 
 
Documentació justificativa: La justificació de la realització del projecte cultural 
subvencionat, de la consecució dels objectius de la subvenció, així com, del 
compliment de les condicions que determini, si escau, l’acte de concessió de la 
subvenció,  s'ha de dur a terme d’acord amb els articles 72 i 73 del Reial decret 
887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la Llei 38/2003 general de 
subvencions (BOE núm.176, de 25/7/2006), a través d'un compte justificatiu que està 
integrat per la memòria tècnica i econòmica següent:   
 
A) Memòria tècnica 
És la documentació amb la qual el beneficiari demostra que ha fet el projecte cultural 
subvencionat, tal com el va presentar inicialment o amb la introducció dels canvis 
que, prèviament, ha comunicat al departament. 
 
Així, la memòria està integrada per la documentació següent: 
 
�  Memòria explicativa de l'activitat realitzada: comentari i avaluació dels 

resultats obtinguts i de tots aquells aspectes que siguin rellevants.  Si no s’ha 
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executat la totalitat del projecte per causes alienes o de força major, la memòria 
n’ha d’exposar les causes i ha d’explicar la resta del projecte realitzat 

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

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

realització del projecte cultural. 
 

B) Memòria econòmica:  
És la documentació que dóna compte de les despeses d’execució del projecte realitzat 
i de les distintes fonts per finançar-lo. Aquesta memòria consta dels documents 
següents. 
 
Aquesta memòria està integrada per la documentació següent: 
 
� Annex I: Declaració responsable de la realització del projecte cultural 

subvencionat i del seu pressupost d’execució, a la qual s'ha d’adjuntar la relació 
detallada i equilibrada dels ingressos que l’han finançat i de les despeses que 
corresponen sense cap dubte al projecte cultural subvencionat (art. 30.2 de la LGS 
i art. 72.2 del RLGS). 

 
� Relació de les despeses i dels ingressos del projecte cultural subvencionat. La 

relació de despeses s'ha d'estructurar d'acord amb les partides del pressupost 
presentat i ha d'indicar les següents dades de les factures o documents acreditatius: 
la denominació del proveïdor i el seu CIF, el número, l’import, la data d'emissió i 
la de pagament, el concepte de la factura o del document similar. La relació 
d'ingressos ha d'assenyalar les ajudes, les subvencions, els ingressos o els fons 
propis que han finançat el projecte subvencionat, indicant-ne l'import i la 
procedència.  En el cas que no hi hagi altres ingressos que financin el projecte s’ha 
d’adjuntar una declaració responsable sobre aquesta circumstància. 

 
 

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

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

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

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

• Quan l’operació documentada en la factura estigui exempta o no 
subjecta a l’impost o quan el subjecte passiu de l’impost sigui el destinatari de 
l’operació facturada, s’hi ha de fer constar.  O s’hi ha d’incloure una referència 
a les disposicions corresponents de la sisena Directiva 77/388/CEE del 
Consell, de 17 de maig de 1977, en matèria d’IVA, modificada, entre d’altres, 
per la Directiva 2001/115/CE del Consell de la UE, o als preceptes 
corresponents de la Llei de l’impost. 

 
Notes: 1. Els justificants de les despeses del projecte s’han de presentar de forma 

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

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

 
- Transferència bancària (S’ha d’adjuntar l’extracte bancari corresponent) 
- Ingrés bancari (còpia del document bancari justificatiu) 
- Xec nominatiu (S’adjunta còpia del xec i de l’extracte bancari pertinent) 
- Certificat bancari  
 
En el cas que en el document acreditatiu del pagament figuri un import que 
no coincideix amb l’import del justificant en qüestió, el beneficiari haurà de 
presentar un certificat o documentació justificativa de l’entitat bancària que 
acrediti que dins aquell pagament es troba inclòs l’abonament del justificant 
en qüestió.  
 
Si el pagament es fa en divises, l’entitat beneficiària ha d’aportar 
l’equivalència del canvi oficial en euros que correspongui a la data del 
pagament del document justificatiu de la despesa. 

 
Limitació:  No s’admeten els pagaments en metàl·lic. No obstant això, 
s’admet el pagament en efectiu de factures o altres documents justificatius 
que no tinguin un import superior a 100 € (IVA exclòs), sempre que el 
pagament s’hagués efectuat abans de la data d’aquest conveni. L’abonament 
en metàl·lic s’ha d’acreditar mitjançant qualsevol mitjà admès en Dret. 
 
3. En el cas de què s'hagin de retornar les factures o els justificants originals, 
a petició de l’entitat beneficiària, s'hi ha de estampillar, la data de concessió 
de la subvenció així com l'import del justificant que s'imputa a la subvenció).  

 
� Una declaració responsable de l’entitat beneficiària sobre el fet de si 

recupera o compensa l’IVA (art. 31.8 de la Llei 38/2003).(Annex 1) 
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� Les 3 ofertes de diferents proveïdors o, en el seu cas, una memòria 
justificativa sobre l’oferta seleccionada, si es compleixen els requisits de la 
clàusula quarta. 

� La documentació relativa a la subcontractació que s’hagi de presentar 
d’acord amb allò establert a la clàusula sisena del conveni  

 
� Qualsevol altra documentació que li sigui requerida als efectes de 

comprovar la justificació econòmica del projecte cultural. 
Termini de presentació: L’entitat beneficiària ha de presentar la documentació 
justificativa, recollida en aquesta clàusula, al més aviat possible, i, en tot cas, el darrer 
dia per presentar-la documentació justificativa ha de ser el 30 de novembre de 2013 
en qualsevol terminal del registre general del Consell (Centre Cultural de la 
Misericòrdia: plaça de l’Hospital, 4; seu del Consell: Palau Reial, 1; Llar de la 
Joventut: General Riera, 111 i Llar de la Infància: General Riera, 113 -Palma-), així 
com en els llocs establerts en l'apartat 4 de l'article 38 de la Llei 30/1992 de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, 
modificada per la Llei 4/1999. 
Si la sol·licitud s’envia per correu, s’ha de presentar a Correus amb el sobre obert 
perquè la segellin o, en tot cas, perquè segellin el sobre mateix, a fi d’acreditar que 
s’ha enviat dins el termini esmentat en el paràgraf anterior. No obstant això, si aquesta 
documentació no entra en el Registre General dins els 10 dies naturals següents a 
l’acabament del termini de presentació de la documentació justificativa, no s’ha 
d’admetre en cap cas. 

 
10è. Pagament fraccionat i bestreta   
L’entitat beneficiària, sense perjudici d’allò establert a la clàusula anterior, pot 
sol·licitar una bestreta de  la subvenció així com l’abonament de pagaments 
fraccionats: 
a) Pagaments fraccionats: A mesura que es vagi executant el projecte cultural 
subvencionat, si escau, el beneficiari pot demanar l’abonament de pagaments a 
compte de la subvenció que corresponguin al ritme d’execució del projecte i per un 
import corresponent a la part proporcional de la subvenció justificada. (Art. 34.4 de la 
Llei 38/2003 general de subvencions, Art. 88.1 del Reial decret 887/2006, de 21 de 
juliol, pel qual s'aprova el reglament de la Llei 38/2003 general de subvencions). 
 
Límit: L’entitat beneficiària pot sol·licitar l’abonament de pagaments fraccionats fins 
al 90% de l’import de la subvenció. En  el cas d’haver rebut una bestreta de la 
subvenció, aquesta també computa a l’efecte del percentatge anterior.  
Garantia: No s’exigeix  la constitució de cap garantia  per a l’abonament de 
pagaments fraccionats 
 
Documentació a presentar: En aquests casos de pagaments fraccionats s’ha d’adjuntar, 
a més de les factures corresponents: 
 

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

- Una memòria tècnica parcial. 
- Material gràfic per difondre les activitats realitzades  
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- Una relació de despeses i ingressos degudament signada pel beneficiari 
 
b) Pagaments anticipats (bestretes): L’entitat beneficiària, si no disposa de recursos 
propis suficients per finançar la realització del projecte cultural, pot sol·licitar una 
bestreta de la subvenció amb caràcter previ a la justificació de la subvenció (art.34.4 
de la Llei 38/2003 general de subvencions, art. 88.2 del Reial decret 887/2006, pel 
qual s'aprova el reglament d’aquesta Llei, i base d’execució 25.2 dels Pressuposts de 
2013 del Consell de Mallorca).   
 
Límit: L’entitat beneficiària pot demanar una bestreta fins al 50% de l’import de la 
subvenció per la qual cosa ha de constituir que s’estableixen en el paràgraf següent. 
 
Garantia: L’entitat beneficiària ha de constituir una garantia mínima del 120% de 
l’import de la bestreta sol·licitada, mitjançant un aval bancari, davant la Tresoreria del 
Consell de Mallorca. 
 
No obstant això, d’acord amb les bases d’execució dels Pressuposts del Consell de 
Mallorca, la consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública pot atorgar, 
excepcionalment i sempre que les entitats beneficiàries siguin ajuntaments o entitats 
sense ànim de lucre, una bestreta de fins al 50% de l’import de la subvenció sense 
l’obligació de constituir l’aval bancari, amb l’informe favorable previ del centre 
gestor de la despesa. 
 
11è. Absència o deficiències de la documentació justificativa de la subvenció 
 
Si la persona física o jurídica beneficiària no presenta la documentació establerta a la 
clàusula anterior, se li ha de requerir perquè la presenti en el termini improrrogable de 
15 dies, comptadors des de l’endemà de la recepció de la notificació d’aquest 
requeriment (art. 70.3 de la RLGS). 
 
Si la documentació justificativa té deficiències, l’òrgan instructor requerirà l’entitat 
beneficiària que les esmeni en el termini de 10 dies, comptadors des de l’endemà de la 
recepció de la notificació del requeriment (art. 71.2 de la RLGS). 
 
Per altra part, si la persona física o jurídica beneficiària no adopta les mesures de 
difusió adients per donar publicitat al finançament públic del projecte, d’acord amb 
l’art. 31.3 b) del RLGS, l’òrgan instructor li’n farà requeriment perquè les adopti en 
un termini no superior a 15 dies, amb l’advertiment de les conseqüències que es poden 
derivar de no adoptar-les en aplicació de l’article 37 de la LGS. 
 
12è. Inspecció i comprovació 
El Consell de Mallorca pot, per una banda, auditar tant econòmicament com 
tècnicament, el programa cultural objecte de la subvenció, i, per altra banda, 
inspeccionar i comprovar les activitats culturals que hagi subvencionat, sense 
perjudici de les competències que puguin correspondre a altres organismes o 
institucions.  
 
13è. Revocació i reintegrament de la subvenció 
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1.Si l’entitat beneficiària incompleix les obligacions contemplades en les clàsules del 
conveni o en el reglament de subvencions i ajudes econòmiques del Consell de 
Mallorca, o incorre en alguna de les causes de l’article 37 de la Llei 38/2003, o altera 
les condicions o aspectes i característiques rellevants del projecte, que s’hagin pogut 
tenir en compte per concedir la subvenció, els òrgans competents del Consell han de 
revocar la concessió de la subvenció.  En conseqüència, l’entitat beneficiària perdrà el 
dret a cobrar-la o, si ja l’ha cobrada, l’ha de reintegrar, d’acord amb el que estableixen 
l’article 40.1 de la LGS i els articles 91 i següents del RLGS.   
 
2. No obstant això, si l’entitat beneficiària ha complert de forma significativa amb les 
seves obligacions, si de la documentació justificativa presentada es dedueix que ha 
tingut voluntat de compliment  i que s’aproxima de forma significativa a l’assoliment 
de les finalitats de la subvenció, s’ha de dur a terme una revocació parcial de la 
concessió de la subvenció i, consegüentment, la pèrdua del dret a cobrar-la íntegrament, 
d’acord amb l’aplicació dels criteris de gradació següents: 
 
a) En el cas d’execució parcial del projecte, que ha de suposar, com a mínim, l’execució 
del 50 % de les activitats d’aquest o de l’activitat planificada (quan el projecte només 
estigui integrat per una activitat i aquesta sigui susceptible de dividir-se en unitats 
d’execució amb una naturalesa i identitat pròpia), la revocació parcial subvenció inicial 
s’ha de fer en funció de l’import de la subvenció inicial no justificat, sempre que 
l’entitat hagi especificat l’aplicació de la subvenció inicial entre les diferents activitats 
del projecte o unitats d’execució, sia en la documentacio inicial sia abans de la 
justificació de la subvenció o en el moment de presentar-la, com a conseqüència del 
requeriment de l’òrgan instructor. 
 
b) En el cas que s’hagi executat totalment el projecte cultural, la revocació parcial de 
la subvenció inicial s’ha de fer en funció de l’import de la subvenció inicial no 
justificat o justificat incorrectament. 
 
3. En el cas que l’import total de la suma de la subvenció més la resta d’altres ajuts, 
subvencions, ingressos o fons propis, amb què es finança el projecte cultural, superi el 
pressupost d’execució d’aquest, l’import de la revocació parcial de la subvenció ha de 
ser la quantitat que excedeix del pressupost executat. 

 
14è. Sancions 
L'incompliment d'aquestes clàusules i de la resta de la normativa vigent en matèria de 
subvencions està sotmès al règim d'infraccions i sancions del títol IV de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i a la resta de la normativa que 
hi sigui d'aplicació. 
 
15è . Control financer 
El beneficiari s’ha de sotmetre a les actuacions de comprovació i control financer tant 
del Consell de Mallorca com de la Sindicatura de Comptes o de la resta d’organismes 
que estableixi l’ordenament jurídic. 
 
El Consell de Mallorca podrà, en qualsevol moment, auditar tant econòmicament com 
tècnicament, el programa cultural objecte de la subvenció. 
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En aquest sentit, s’ha d’indicar que la base d’execució 35.3 in fine del Pressupost del 
Consell de Mallorca de 2013 estableix el següent: “La revisió de les factures o 
documents de valor probatori anàleg que, si s’escau, formin part del compte 
justificatiu, seran objecte de comprovació en els quatre anys següents sobre la base 
d’una mostra representativa.”, per la qual cosa, cal tenir en compte que l’import 
definitiu de la subvenció justificada pot experimentar canvis, posteriorment, com a 
conseqüència de l’exercici, en els 4 anys següents, del control financer de la 
Intervenció General sobre la documentació justificativa presentada per l’entitat 
beneficiària i, consegüentment, si aquella ja s’ha abonat, pot donar lloc al 
reintegrament corresponent. 
 
16è. Règim jurídic 

La subvenció nominativa, objecte d’aquest conveni, es regeix per aquest conveni; per 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18 de 
novembre de 2003); el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el 
reglament de la Llei 38/2003 general de subvencions (BOE núm.176, de 25 de juliol 
de 2006); el Reglament de subvencions i ajudes econòmiques del Consell de 
Mallorca, aprovat pel Ple del Consell de Mallorca de 26 de juliol de 2001 (BOIB núm. 
132 de 3 de novembre de 2001); la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic 
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada 
per la Llei 4/1999; la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars; el Reglament 
orgànic del Consell de Mallorca, aprovat pel Ple del Consell de Mallorca de 8 de març 
de 2004 i modificat el 13 d’octubre de 2011 (BOIB núm. 158, de 20 d’octubre de 
2011); el Decret d’organització del Consell de Mallorca (BOIB núm. 111, de 21 de 
juliol de 2011) modificat posteriorment (BOIB núm. 159, de 22 d’octubre; BOIB 
núm. 48, de 3 d’abril de 2012 i BOIB núm. 59, de 26 d’abril de 2012); l'Ordenança 
vigent de procediment administratiu del Consell de Mallorca, aprovada pel Ple del 
Consell de Mallorca de 2 de maig de 1995 (BOIB de 10 d’agost de 1995) i modificada 
per la Llei 4/1999 i la resta de la normativa que hi sigui d'aplicació. 

17è. Vigència 

La vigència d’aquest conveni finalitza el  30 de novembre de 2013 

 

El vicepresident de Cultura, Patrimoni             El President de 
i Esports del Consell de Mallorca                     l’Observatori Astronòmic de Mallorca 
 
 

Juan Rotger Seguí                                          Salvador Sánchez Martínez 

Nota: D’acord amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
protecció de dades de caràcter personal, us informam que: 

1. Les dades personal obtingudes en la tramitació d’aquesta subvenció  s'incorporaran 
en els fitxers de dades personals, inscrits en l'Agència Espanyola de Protecció de 
Dades, del qual és responsable el Consell de Mallorca. En aquest sentit, les dades 
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obtingudes del beneficiari s’integren per una banda, en el fitxer “Registre General” 
que serveix per registrar l’entrada i sortida de documents i, per altra banda, en el fitxer 
“”Acords i Resolucions” que té com a finalitat, entre d’altres, els procediments 
administratius. 

2. Cessions previstes de les dades: no se'n preveuen. 

3. L'òrgan administratiu davant del qual podeu exercitar, si escau, els drets d'accés, 
rectificació, cancel·lació, oposició i els altres que reconegui la Llei orgànica 15/1999, 
és la Presidència del Consell de Mallorca, carrer Palau Reial núm. 1, 07001 Palma. 

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

 
PUNT 6. PROPOSTA D’ACORD D’ADJUDICACIÓ A FAVOR DE 
L’AJUNTAMENT DE MANACOR PER RESTAURAR LA MAQUINÀRIA DE 
LA FARINERA D’EN BEIÓ DINS EL PROGRAMA DE RESTAURACIÓ DEL 
PATRIMONI HISTORICOINDUSTRIAL, CONVOCATÒRIA 2012-2015, A 
L’ILLA DE MALLORCA. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del vicepresident de Cultura, Patrimoni i 
Esports: 
 
ANTECEDENTS 

Vist que a la sessió de 26 de juliol de 2012, el Ple del Consell Insular de Mallorca 
aprovà el Programa de restauració del patrimoni historicoindustrial, convocatòria 
2012-2015. 
Vist que l’acord esmentat es publicà el 7 d’agost de 2012 en el BOIB núm. 114. 
 
Vist que el 10 de desembre de 2012, la comissió tècnica d’avaluació procedí a puntuar 
les sol·licituds a fi d’elaborar el llistat d’element inclosos, exclosos i denegats tot 
d’acord amb l’establert a les bases de la convocatòria.. 
Vist que a la sessió de 13 de desembre de 2013, el Ple acordà l’aprovació d’elements 
inclosos dins el Programa de restauració del patrimoni historicoindustrial, 
convocatòria 2012-2015 (BOIB núm. 14, de 29/01/2013). 
Vist que es tracta d’un subvenció amb espècie ja que el Consell redacta el projecte i 
aporta la coordinació i mà d’obra mitjançant la Brigada d’Obres del Servei de 
Patrimoni Històric. 
 
Atès l’informe de 17 de maig de 2013 del secretari tècnic de la Vicepresidència de 
Cultura, Patrimoni i Esports en el qual es constata que de l’expedient es desprèn que 
el beneficiari compleix amb tots els requisits necessaris per accedir a la subvenció. 
 
Atès l’informe de jurídic de dia 17 de maig de 2013 emès per la TAG del Servei de 
Patrimoni Històric. 
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Atès l’informe emès, el 2 d’agost de 2013, per la Intervenció General del Consell 
Insular de Mallorca. 

Atès l’article 88 del Reial decret 500/1990, de e 20 de abril, pel qual es desenvolupa 
el capítol primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de 
les Hisendes Locals, en matèria de pressuposts correspon l’autorització i disposició de 
les despeses plurianuals al Ple del Consell de Mallorca. 
D’acord amb l’article 31.2 e) del Reglament orgànic del Consell de Mallorca, aprovat 
pel Ple a la sessió de 8 de març de 2004 (BOIB núm. 38, de 16/03/2004) i modificat 
pel Ple a la sessió de 13 d’octubre de 2011 (BOIB núm. 158, de 20/10/2011) que 
atribueix als consellers executius l’atribució de preparar i proposar al Ple del CIM 
l’adopció d’acords escaients respecte de les matèries atribuïdes al seu departament. 
 
Per tot l’exposat i en virtut de les atribucions conferides elevo al Ple del Consell 
Insular de Mallorca la següent proposta d’ 

 

ACORD 

 

1.- Concedir la subvenció de VINT-I-SET MIL CINC CENTS NORANTA SET 
EUROS AMB VINT CÈNTIMS (27.597,20 €) a favor de l’Ajuntament de Manacor 
amb CIF P 0703300D, per a la restauració de la maquinària de la farinera d’En Beió 
del terme municipal de Manacor dins el Programa de restauració del patrimoni 
historicoindustrial, convocatòria 2012-2015 dins l’àmbit territorial de l’illa de 
Mallorca per la quantitat que s’indica i d’acord amb les bases de la convocatòria. 
 
2.- Autoritzar i disposar la despesa de VINT-I-SET MIL CINC CENTS NORANTA 
SET EUROS AMB VINT CÈNTIMS (27.597,20 €) favor de l’Ajuntament de 
Manacor amb CIF P 0703300D, per a la restauració de la maquinària de la farinera 
d’en Beió del terme municipal de Manacor dins el Programa de restauració del 
patrimoni historicoindustrial, convocatòria 2012-2015 dins l’àmbit territorial de l’illa 
de Mallorca, les despeses s’imputaran a càrrec de les següents aplicacions 
pressupostàries: 
 

 

 

Retribucions 
bàsiques+CD+CE+Indem per 

residència 
Producitivitats 

Ajudes socials per 
escolaritat 

Plaça Denominació 
Programa 

pressupostàri 
Aplicació 

pressupostària 
Import 

Aplicació 
pressupostària 

Import 
Aplicació 

pressupostària 
Import 

1598 
Mestre -a d'oficis 
picapedrer - a 33620 10,33620,13100  24.396,07 €  10,33620,15000       631,56 €  10,33620,16400             -   €  

1841 
Oficial -a 2a 
picapedrer -a 33620 10,33620,13100  19.976,42 €  10,33620,15000    1.043,52 €  10,33620,16400             -   €  

1842 
Oficial -a 2a 
picapedrer -a 33620 10,33620,13100  19.976,42 €  10,33620,15000    1.043,52 €  10,33620,16400             -   €  

1831 
Oficial -a 2a 
picapedrer -a 33620 10,33620,13100  20.099,78 €  10,33620,15000       631,56 €  10,33620,16400             -   €  

1838 
Oficial -a 2a 
picapedrer -a 33620 10,33620,13100  20.538,62 €  10,33620,15000       631,56 €  10,33620,16400     703,80 €  
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1832 
Oficial -a 2a 
picapedrer -a 33620 10,33620,13100  20.788,88 €  10,33620,15000       631,56 €  10,33620,16400  1.407,48 €  

1830 
Oficial -a 2a 
picapedrer -a 33620 10,33620,13100  20.538,62 €  10,33620,15000    1.043,52 €  10,33620,16400             -   €  

2277 
Peó especialista 
picapeder -a 17200 10,17200,13100  18.295,12 €  10,17200,15000       535,56 €  10,17200,16400     703,80 €  

1817 
Encarregat -ada taller 
patrimoni industrial 33620 10,33620,13100  24.334,39 €  10,33620,15000    1.043,52 €  10,33620,16400  1.407,48 €  

1607 
Mestre -a d'oficis 
fusteria 33620 10,33620,13100  24.584,65 €  10,33620,15000    1.043,52 €  10,33620,16400  1.407,48 €  

1819 
Oficial -a 1a moliner 
-a 33620 10,33620,13100  22.206,46 €  10,33620,15000       631,56 €  10,33620,16400     703,80 €  

1820 
Oficial -a 1a moliner 
-a 33620 10,33620,13100  22.206,46 €  10,33620,15000       631,56 €  10,33620,16400     703,80 €  

1822 
Oficial -a 2a moliner 
-a 33620 10,33620,13100  19.787,84 €  10,33620,15000       631,56 €  10,33620,16400             -   €  

2312 
Peó especialista 
fuster 33620 10,33620,13100  18.295,12 €  10,33620,15000    1.359,60 €  10,33620,16400     703,80 €  

1313 
Peó especialista 
fuster 33620 10,33620,13100  18.106,54 €  10,33620,15000       947,52 €  10,33620,16400  1.407,48 €  

1818 
Oficial -a 1a moliner 
-a 33620 10,33620,13100  22.206,46 €  10,33620,15000    1.043,52 €  10,33620,16400             -   €  

1821 
Oficial -a 2a moliner 
-a 33620 10,33620,13100  19.787,84 €  10,33620,15000       631,56 €  10,33620,16400             -   €  

2310 Peó especialista ferrer 33620 10,33620,13100  18.356,80 €  10,33620,15000       535,56 €  10,33620,16400  1.407,48 €  
 
         

         

Plaça Denominació Cost `patronal a la SS      

  

Aplicació 
pressupostària 

Import 
Total 

consignació 
    

1598 
Mestre -a d'oficis 
picapedrer - a 10,33620,16000        9.480,72 €   34.508,35 €      

1841 
Oficial -a 2a 
picapedrer -a 10,33620,16000        7.962,56 €   28.982,50 €      

1842 
Oficial -a 2a 
picapedrer -a 10,33620,16000        7.962,56 €   28.982,50 €      

1831 
Oficial -a 2a 
picapedrer -a 10,33620,16000        7.853,24 €   28.584,58 €      

1838 
Oficial -a 2a 
picapedrer -a 10,33620,16000        8.286,08 €   30.160,06 €      

1832 
Oficial -a 2a 
picapedrer -a 10,33620,16000        8.647,45 €   31.475,37 €      

1830 
Oficial -a 2a 
picapedrer -a 10,33620,16000        8.175,53 €   29.757,67 €      

2277 
Peó especialista 
picapeder -a 10,17200,16000        7.192,52 €   26.727,00 €      

1817 
Encarregat -ada taller 
patrimoni industrial 10,33620,16000      10.146,57 €   36.931,96 €      

1607 
Mestre -a d'oficis 
fusteria 10,33620,16000      10.241,38 €   37.277,03 €      

1819 
Oficial -a 1a moliner 
-a 10,33620,16000        8.917,88 €   32.459,70 €      
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1820 
Oficial -a 1a moliner 
-a 10,33620,16000        8.917,88 €   32.459,70 €      

1822 
Oficial -a 2a moliner 
-a 10,33620,16000        7.735,07 €   28.154,47 €      

2312 
Peó especialista 
fuster 10,33620,16000        7.495,93 €   27.854,45 €      

1313 
Peó especialista 
fuster 10,33620,16000        7.533,86 €   27.995,40 €      

1818 
Oficial -a 1a moliner 
-a 10,33620,16000        8.807,33 €   32.057,31 €      

1821 
Oficial -a 2a moliner 
-a 10,33620,16000        7.735,07 €   28.154,47 €      

2310 Peó especialista ferrer 10,33620,16000        7.474,32 €   27.774,16 €      

 
 
Al tractar-se d’una subvenció amb espècie consistent en la redacció del projecte tècnic 
de restauració de la part arquitectònica i, si s’escau, de la maquinària propietat del 
Consell Insular de Mallorca i l’aportació les despeses derivades de la mà d’obra 
mitjançant el personal propi de la Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports. 

El termini d’execució serà de quatre mesos des de l’inici de les obres i el compte 
justificatiu consistirà amb un informe tècnic i certificat de finalització d’obres emesos 
des del Servei de Patrimoni Històric. 

Els deures del beneficiari i del Consell Insular de Mallorca consten al conveni tipus 
que figura com annex I de la Convocatòria i que fou aprovat pel Ple del Consell 
Insular de Mallorca a la sessió de 26 de juliol de 2012. S’annexa esborrany del 
conveni complimentat. 
 
3.- Notificar el present acord a l’interessat i donar trasllat del mateix a la Intervenció 
General del Consell Insular de Mallorca. 
 
4.- Ordenar la seva publicació en el BOIB. 
 
 
El Sr. FONT (MÉS per Mallorca) inicia la seva intervenció. 

Anuncia que el seu Grup votarà a favor d’aquest punt, i també del punt 7, perquè està a favor del que se 
proposa. Recorda que des de sempre s’ha mostrat d’acord a fer costat, des del sector públic, pel que fa a 
la restauració del patrimoni.  

Tot i això, vol fer una observació en el sentit de fer notar que mentre s’aprova el punt 6, referit a una 
restauració de patrimoni públic, en el punt 7 s’aprova una restauració de patrimoni privat, tot i que no 
es tracta d’un patrimoni privat com ara un talaiot o una cosa semblant, sinó una sínia d’un hotel. 

Observa que el fet de veure la brigada de Patrimoni Històric del Consell de Mallorca restaurant una 
sínia en un negoci privat, per molt que es tracti d’un patrimoni, per a ell no és gens agradable de veure i 
suposa que els seus companys de Grup pensen el mateix. 

Torna a dir que votaran a favor, perquè al cap i a fi és patrimoni, i el patrimoni s’ha de restaurar, però 
fa avinent que aquesta institució hauria de fer un nou replantejament amb vista a les noves 
convocatòries i especificar quin tipus de patrimoni privat se pot restaurar.  

El Sr. ROTGER (vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports) intervé tot seguit. 

Agraeix al Sr. Font el seu suport i el vot favorable a la proposta i al programa de restauració al qual se 
refereix.  
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Recorda que aquest programa va néixer l’any 2004, al Consell de Mallorca. Va ser el Departament de 
Medi Ambient qui va crear aquesta unitat del Patrimoni Històric i Industrial, amb la intenció d’estudiar, 
conservar, restaurar i posar en valor els elements que formen part de l’herència preindustrial de l’illa de 
Mallorca, com ara els molins de vent, molins fariners, molins de vent d’extracció d’aigua, molins 
hidràulics, sínies, tafones, cellers, entre d’altres elements.  

Des d’aleshores, s’han fet diverses convocatòries, en les quals s’avaluen des del punt tècnic els 
projectes presentats i el valor afegit, importantíssim, és que un particular que posa els materials, com 
els posa una administració pública, contreu l’obligació de permetre que aquell bé sigui visitat i pren 
part, d’aquesta forma també, de la restauració del patrimoni.  

D’altra banda, assenyala que les brigades que hi intervenen són les més adequades per dur endavant 
una restauració acurada d’aquest tipus de patrimoni històric industrial. 

Es mostra convençut que el programa de restauració esmentat beneficia enormement aquest tipus de 
patrimoni. Reconeix que més del 90% d’aquests béns etnològics historicoindustrials són de titularitat 
privada i que el titular privat que rep aquesta ajuda en forma de mà d’obra té després l’obligació, en 
virtut de la qual signa el corresponent conveni, d’obrir les portes al públic perquè pugui ser visitat. 

Per les raons que ha explicat, reitera el seu convenciment sobre la bonança d’aquestes iniciatives i torna 
a fer avinent que la gran majoria d’aquests béns són de propietat privada. 

El Sr. FONT intervé tot seguit.  

Observa que no és el mateix restaurar la sínia del pagès, que no té cap opció ni una per poder restaurar 
pel seu compte un bé d’aquest tipus que restaurar la sínia d’un agroturisme.  

Considera que és una reflexió important, aquesta, i ho destaca especialment.  

El Sr. ROTGER intervé a continuació. 

Diu que des del Departament de Patrimoni Històric se valoren des del punt de vista tècnic totes les 
sol·licituds que se presenten i el criteri que s’aplica és preservar tots els valors patrimonials, tant si són 
públics com privats, perquè és això, el més important.  

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
 
 
PUNT 7. PROPOSTA D’ACORD D’ADJUDICACIÓ A FAVOR D’HOTELS 
SUAU, SA PER RESTAURAR LA SÍNIA DE SON BRULL (POLLENÇA) 
DINS EL PROGRAMA DE RESTAURACIÓ DEL PATRIMONI 
HISTORICOINDUSTRIAL, CONVOCATÒRIA 2012-2015, A L’ILLA DE 
MALLORCA. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del vicepresident de Cultura, Patrimoni i 
Esports: 
 
ANTECEDENTS 

 
Vist que a la sessió de 26 de juliol de 2012, el Ple del Consell Insular de Mallorca 
aprovà el Programa de restauració del patrimoni historicoindustrial, convocatòria 
2012-2015. 
 
Vist que l’acord esmentat es publicà el 7 d’agost de 2012 en el BOIB núm. 114. 
 
Vist que el 10 de desembre de 2012, la comissió tècnica d’avaluació procedí a puntuar 
les sol·licituds a fi d’elaborar el llistat d’element inclosos, exclosos i denegats tot 
d’acord amb l’establert a les bases de la convocatòria.. 
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Vist que a la sessió de 13 de desembre de 2012, el Ple acordà l’aprovació d’elements 
inclosos dins el Programa de restauració del patrimoni historicoindustrial, 
convocatòria 2012-2015 (BOIB núm. 14, de 29/01/2013). 
Vist que es tracta d’un subvenció amb espècie ja que el Consell redacta el projecte i 
aporta la coordinació i mà d’obra mitjançant la Brigada d’Obres del Servei de 
Patrimoni Històric. 
 
Atès l’informe de 17 de maig de 2013 del secretari tècnic de la Vicepresidència de 
Cultura, Patrimoni i Esports en el qual es constata que de l’expedient es desprèn que 
el beneficiari compleix amb tots els requisits necessaris per accedir a la subvenció. 
 
Atès l’informe de jurídic de dia 17 de maig de 2013 emès per la TAG del Servei de 
Patrimoni Històric. 
 

Atès l’informe favorable emès, el 2 d’agost de 2013, per la Intervenció General del 
Consell Insular de Mallorca. 

Atès l’article 88 del Reial decret 500/1990, de 20 de abril, pel qual es desenvolupa el 
capítol primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les 
Hisendes Locals, en matèria de pressuposts correspon l’autorització i disposició de les 
despeses plurianuals al Ple del Consell de Mallorca. 
D’acord amb l’article 31.2 e) del Reglament orgànic del Consell de Mallorca, aprovat 
pel Ple a la sessió de 8 de març de 2004 (BOIB núm. 38, de 16/03/2004) i modificat 
pel Ple a la sessió de 13 d’octubre de 2011 (BOIB núm. 158, de 20/10/2011) que 
atribueix als consellers executius l’atribució de preparar i proposar al Ple del CIM 
l’adopció d’acords escaients respecte de les matèries atribuïdes al seu departament. 
 
Per tot l’exposat i en virtut de les atribucions conferides elevo al Ple del Consell 
Insular de Mallorca la següent proposta d’ 

 

ACORD 

 

1.- Concedir la subvenció de QUARANTA UN MIL SIS CENTS EUROS AMB 
VINT I VUIT CÈNTIMS (41.600,28 €) a favor d’Hotels Suau, SA, amb CIF A 
17015835, per restaurar la sínia de Son Brull del terme municipal de Pollença dins el 
Programa de restauració del patrimoni historicoindustrial, convocatòria 2012-20015, a 
l’illa de Mallorca, per la quantitat que s’indica i d’acord amb les bases de la 
convocatòria. 
 
2.- Autoritzar i disposar la despesa de QUARANTA UN MIL SIS CENTS EUROS 
AMB VINT I VUIT CÈNTIMS (41.600,28 €) a favor d’Hotels Suau, SA, amb CIF A 
17015835, per restaurar la sínia de Son Brull del terme municipal de Pollença dins el 
Programa de restauració del patrimoni historicoindustrial, convocatòria 2012-20015, a 
l’illa de Mallorca; les despeses s’imputaran a càrrec de les següents aplicacions 
pressupostàries: 
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Retribucions 
bàsiques+CD+CE+Indem per 

residència 
Productivitats 

Ajudes socials per 
escolaritat 

Plaça Denominació 
Programa 

pressupostàri 
Aplicació 

pressupostària 
Import 

Aplicació 
pressupostària 

Import 
Aplicació 

pressupostària 
Import 

1598 
Mestre -a d'oficis 
picapedrer - a 33620 10,33620,13100  24.396,07 €  10,33620,15000       631,56 €  10,33620,16400             -   €  

1841 
Oficial -a 2a 
picapedrer -a 33620 10,33620,13100  19.976,42 €  10,33620,15000    1.043,52 €  10,33620,16400             -   €  

1842 
Oficial -a 2a 
picapedrer -a 33620 10,33620,13100  19.976,42 €  10,33620,15000    1.043,52 €  10,33620,16400             -   €  

1831 
Oficial -a 2a 
picapedrer -a 33620 10,33620,13100  20.099,78 €  10,33620,15000       631,56 €  10,33620,16400             -   €  

1838 
Oficial -a 2a 
picapedrer -a 33620 10,33620,13100  20.538,62 €  10,33620,15000       631,56 €  10,33620,16400     703,80 €  

1832 
Oficial -a 2a 
picapedrer -a 33620 10,33620,13100  20.788,88 €  10,33620,15000       631,56 €  10,33620,16400  1.407,48 €  

1830 
Oficial -a 2a 
picapedrer -a 33620 10,33620,13100  20.538,62 €  10,33620,15000    1.043,52 €  10,33620,16400             -   €  

2277 
Peó especialista 
picapeder -a 17200 10,17200,13100  18.295,12 €  10,17200,15000       535,56 €  10,17200,16400     703,80 €  

1817 
Encarregat -ada taller 
patrimoni industrial 33620 10,33620,13100  24.334,39 €  10,33620,15000    1.043,52 €  10,33620,16400  1.407,48 €  

1607 
Mestre -a d'oficis 
fusteria 33620 10,33620,13100  24.584,65 €  10,33620,15000    1.043,52 €  10,33620,16400  1.407,48 €  

1819 
Oficial -a 1a moliner 
-a 33620 10,33620,13100  22.206,46 €  10,33620,15000       631,56 €  10,33620,16400     703,80 €  

1820 
Oficial -a 1a moliner 
-a 33620 10,33620,13100  22.206,46 €  10,33620,15000       631,56 €  10,33620,16400     703,80 €  

1822 
Oficial -a 2a moliner 
-a 33620 10,33620,13100  19.787,84 €  10,33620,15000       631,56 €  10,33620,16400             -   €  

2312 
Peó especialista 
fuster 33620 10,33620,13100  18.295,12 €  10,33620,15000    1.359,60 €  10,33620,16400     703,80 €  

1313 
Peó especialista 
fuster 33620 10,33620,13100  18.106,54 €  10,33620,15000       947,52 €  10,33620,16400  1.407,48 €  

1818 
Oficial -a 1a moliner 
-a 33620 10,33620,13100  22.206,46 €  10,33620,15000    1.043,52 €  10,33620,16400             -   €  

1821 
Oficial -a 2a moliner 
-a 33620 10,33620,13100  19.787,84 €  10,33620,15000       631,56 €  10,33620,16400             -   €  

2310 Peó especialista ferrer 33620 10,33620,13100  18.356,80 €  10,33620,15000       535,56 €  10,33620,16400  1.407,48 €  
 
         

         

Plaça Denominació Cost `patronal a la SS      

  

Aplicació 
pressupostària 

Import 
Total 

consignació 
    

1598 
Mestre -a d'oficis 
picapedrer - a 10,33620,16000        9.480,72 €   34.508,35 €      

1841 
Oficial -a 2a 
picapedrer -a 10,33620,16000        7.962,56 €   28.982,50 €      
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1842 
Oficial -a 2a 
picapedrer -a 10,33620,16000        7.962,56 €   28.982,50 €      

1831 
Oficial -a 2a 
picapedrer -a 10,33620,16000        7.853,24 €   28.584,58 €      

1838 
Oficial -a 2a 
picapedrer -a 10,33620,16000        8.286,08 €   30.160,06 €      

1832 
Oficial -a 2a 
picapedrer -a 10,33620,16000        8.647,45 €   31.475,37 €      

1830 
Oficial -a 2a 
picapedrer -a 10,33620,16000        8.175,53 €   29.757,67 €      

2277 
Peó especialista 
picapeder -a 10,17200,16000        7.192,52 €   26.727,00 €      

1817 
Encarregat -ada taller 
patrimoni industrial 10,33620,16000      10.146,57 €   36.931,96 €      

1607 
Mestre -a d'oficis 
fusteria 10,33620,16000      10.241,38 €   37.277,03 €      

1819 
Oficial -a 1a moliner 
-a 10,33620,16000        8.917,88 €   32.459,70 €      

1820 
Oficial -a 1a moliner 
-a 10,33620,16000        8.917,88 €   32.459,70 €      

1822 
Oficial -a 2a moliner 
-a 10,33620,16000        7.735,07 €   28.154,47 €      

2312 
Peó especialista 
fuster 10,33620,16000        7.495,93 €   27.854,45 €      

1313 
Peó especialista 
fuster 10,33620,16000        7.533,86 €   27.995,40 €      

1818 
Oficial -a 1a moliner 
-a 10,33620,16000        8.807,33 €   32.057,31 €      

1821 
Oficial -a 2a moliner 
-a 10,33620,16000        7.735,07 €   28.154,47 €      

2310 Peó especialista ferrer 10,33620,16000        7.474,32 €   27.774,16 €      

 
 
Al tractar-se d’una subvenció amb espècie consistent en la redacció del projecte tècnic 
de restauració de la part arquitectònica i, si s’escau, de la maquinària propietat del 
Consell Insular de Mallorca i l’aportació les despeses derivades de la mà d’obra 
mitjançant el personal propi de la Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports. 

El termini d’execució serà de quatre mesos des de l’inici de les obres i el compte 
justificatiu consistirà amb un informe tècnic i certificat de finalització d’obres emesos 
des del Servei de Patrimoni Històric. 

Els deures del beneficiari i del Consell Insular de Mallorca consten al conveni tipus 
que figura com annex I de la Convocatòria i que fou aprovat pel Ple del Consell 
Insular de Mallorca a la sessió de 26 de juliol de 2012. S’annexa esborrany del 
conveni complimentat. 
 
3.- Notificar el present acord a l’interessat i donar trasllat del mateix a la Intervenció 
General del Consell Insular de Mallorca. 
 
4.- Ordenar la seva publicació en el BOIB. 
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Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 

 
PUNT 8. PROPOSTA D’ACORD DEL VICEPRESIDENT DE CULTURA, 
PATRIMONI I ESPORTS D'APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE EL 
CONSELL INSULAR DE MALLORCA I EL BISBAT DE MALLORCA PER A 
LA CONSERVACIÓ DEL PATRIMONI ECLESIÀSTIC ANY 2013. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del vicepresident de Cultura, Patrimoni i 
Esports: 
 
ANTECEDENTS 

 
L’Església catòlica és la institució insular que compta amb la part més nombrosa i de 
major qualitat del patrimoni històric i cultural de Mallorca, la qual cosa justifica amb 
escreix l’aportació econòmica institucional.  

El dia 13 de juny de 2013, el Bisbat de Mallorca va presentar en el Registre General 
del Consell Insular de Mallorca, amb núm. 18272 la sol·licitud de subvenció i la 
documentació necessària per executar el projecte de restauració del Betlem de 
l’Anunciació. Posteriorment, amb data de 18 de juliol de 2013, amb núm. d’entrada 
22944, el representant del Bisbat ens comunica que per raons d’impossibilitat 
temporal presenta un nou projecte, objecte d’aquesta subvenció: Segona fase dels 
treballs de conservació i restauració del conjunt de pintures murals de l’església de 
Sant Antoni de Viana de Palma de Mallorca. 

Atesa la memòria del cap del Servei de Patrimoni Històric i l’informe jurídic de la 
tècnica d’administració general del Servei de Patrimoni Històric, ambdós amb data 29 
de juliol de 2013, mitjançant els quals es justifica la signatura del present conveni. 

Atès l’informe favorable emès, el 9 d’agost de 2013, per la Intervenció General del 
Consell Insular de Mallorca. 

Atès que per fer front a les despeses derivades de la signatura d’aquest conveni, 
consta a l’expedient l’existència de crèdit amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
20.33620.78901 i reserva de crèdit núm. 220130004025.  

L’article 65.3 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el reglament 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions regula que l’acte de 
concessió o el conveni té el caràcter de bases reguladores de la concessió als efectes 
del que disposa la Llei general de subvencions. 
 
Vist que l’òrgan competent per aprovar el text del conveni, concedir la subvenció 
autoritzar la despesa és el Ple del Consell Insular de Mallorca d’acord amb l’article 65 
del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el reglament de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; l’article 17.2 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; l’article 8.1 i) de la Llei 8/2000, 
de 27 d’octubre, de consells insulars, i l’article 22.d) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de 
bases del règim local.  
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Per tot l’exposat, en ús de les atribucions conferides, el vicepresident de Cultura, 
Patrimoni i Esports eleva a la consideració del Ple la següent proposta d’ 

 

ACORD 

 

I.- Concedir una subvenció al Bisbat de Mallorca, amb CIF R-0700002-I, per import 
de NORANTA QUATRE MIL VUIT-CENTS EUROS (94.800,00 €) per dur a terme 
la conservació del patrimoni eclesiàstic del 2013, concretament per a la segona fase 
dels treballs de conservació i restauració del conjunt de les pintures murals de 
l’església de Sant Antoni de Viana del terme municipal de Palma de Mallorca. 

II.- Autoritzar i disposar la despesa de NORANTA QUATRE MIL VUIT-CENTS 
EUROS (94.800,00 €) a favor del Bisbat de Mallorca amb CIF R-0700002-I, a càrrec 
de l’aplicació pressupostària 20.33620.78901 i reserva de crèdit núm. 220130004025, 
per dur a terme la conservació del patrimoni eclesiàstic per l’any 2013 consistent en la 
segona fase dels treballs de conservació i restauració del conjunt de les pintures 
murals de l’església de Sant Antoni de Viana del terme municipal de Palma de 
Mallorca que serà abonada prèvia presentació del compte justificatiu de la despesa a 
la Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell Insular de Mallorca. 
S’hi inclouran els justificants de despesa o qualsevol altre document amb validesa 
jurídica que permeti acreditar el compliment de l’objecte de la subvenció. El compte 
haurà d’incloure declaració de les activitats realitzades que han estat finançades amb 
la subvenció, i el seu cost, amb el desglossament de cadascuna de les despeses, 
d’acord amb l’establert al conveni. 

III.- Aprovar el text del Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Mallorca 
i el Bisbat de Mallorca per a la conservació del patrimoni eclesiàstic per a l’any 2013, 
que s’adjunta com a part integrant del present acord. 

IV.- Retornar l’import de vint-i-cinc mil dos cents euros (25.200,00 €) corresponent a 
l’operació comptable núm. 220130004025, a l’aplicació pressupostària 
20.33620.78901 al haver-se presentat un projecte per import inferior a l’import 
reservat de cent vint mil euros (120.000,00 €). 

V.- Notificar aquest acord al Bisbat de Mallorca. 

 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL INSULAR DE 
MALLORCA I EL BISBAT DE MALLORCA PER A LA CONSERVACIÓ 
DEL PATRIMONI ECLESIÀSTIC DE MALLORCA, ANY 2013 

 

Reunits, d’una part, el Sr. Joan Rotger Seguí com a vicepresident de Cultura, 
Patrimoni i Esports del Consell Insular de Mallorca, amb CIF S-0711002-F, i 
amb domicili a la plaça de l’Hospital, 4 de Palma, actuant en nom i 
representació d’aquesta corporació.  
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I de l’altra, l’Excel·lentíssim Sr. D. Xavier Salinas Vidal, Bisbe de Mallorca, que 
actua en nom i representació del Bisbat de Mallorca, amb CIF R-0700002-I, i domicili 
al carrer Seminari, núm. 4, de Palma de Mallorca. 

Ambdues parts es reconeixen mútuament plena capacitat jurídica per aquest acte, i 

MANIFESTEN 
 
El Consell Insular de Mallorca exerceix les competències en matèria de Patrimoni 
Històric des de l’entrada en vigor de la Llei 6/1994, de 13 de desembre, de traspàs de 
les competències de Cultura, Patrimoni, Promoció Sòciocultural, Dipòsit de llibres i 
Esports de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Entre aquestes competències 
es troba la de vetllar per la conservació del patrimoni cultural.  
L’Església catòlica és la institució insular que compta amb la part més nombrosa i de 
major qualitat del patrimoni cultural mallorquí, alhora que sent la ineludible obligació 
de vetllar per la transmissió d’aquest llegat en el millor estat de conservació possible. 

La gestió d’aquest ingent patrimoni implica, a més de les tasques de sistematització 
del coneixement dels elements que configuren el patrimoni, la restauració d’aquells 
béns que han sofert deteriorament pel pas del temps, per ús o per accident. Ambdues 
tasques poden ser objecte de conveni entre les dues institucions.  

Per tot l’exposat i per ajudar al Bisbat a atendre les necessitats de restauració dels 
béns culturals eclesiàstics, acorden formalitzar el present Conveni de col·laboració 
entre el Consell Insular de Mallorca i el Bisbat de Mallorca per a la conservació del 
patrimoni eclesiàstic de Mallorca, any 2013, conforme als següents  

PACTES 
 

PRIMER.- El Consell Insular de Mallorca subvencionarà amb noranta quatre mil vuit 
cents euros (94.800,00 €) el cost del Projecte dels treballs de conservació i restauració 
del conjunt de pintures murals de l’església de Sant Antoni de Viana de Palma de 
Mallorca, segona fase, que es durà a terme dins l’exercici 2013. 

SEGON.- El pressupost total de les obres de restauració puja a noranta quatre mil vuit 
cents euros (94.800,00 €), i per dur-les a terme el Consell Insular de Mallorca aporta 
la quantitat total de noranta quatre mil vuit cents euros (94.800,00 €) a càrrec de 
l’aplicació pressupostària 20 33620 78901 (reserva de crèdit núm. 220130004025).  

 

TERCER.- El Bisbat de Mallorca està obligat a comunicar per escrit al Servei de 
Patrimoni Històric l’inici de les obres de restauració subvencionades amb una 
antelació mínima de 10 dies hàbils per tal que els tècnics del Servei de Patrimoni 
Històric facin el seguiment de tot el procés de restauració.  

 

QUART.- Per abonar la subvenció, el beneficiari ha de justificar la realització de les 
restauracions dutes a terme dins l’exercici 2013. 

En aquest sentit, la justificació de la realització del projecte s’ha de fer mitjançant un 
compte justificatiu que ha d’estar integrat per la documentació següent: 
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1.-Memòria tècnica sobre els resultats de l’execució del projecte, detallant el 
tractament, i que inclourà fotografies de l’estat del bé abans i després de la 
restauració. 

2.-Per a les intervencions dutes a terme per professionals liberals: factura/es 
girada/es al Bisbat i degudament pagada/es d’acord amb el pressupost presentat. 
Les factures han d’expressar clarament:  

- Nom complet i NIF/CIF de la persona o entitat expedidora 
- Número i data 
- Concepte 

- IVA i retenció fiscal (si correspon) 

- Dades fiscals del client de la factura 

3.-Per a les obres restaurades pel Taller Diocesà de Restauració s’haurà de 
presentar:  

* Declaració jurada de les hores invertides per cada un dels professionals en la 
restauració i conservació de l’objecte del projecte signada pel Vicari Episcopal 
d’Assumptes Econòmics. 
* Les nòmines del personal amb indicació de quin és l’import que s’imputa a 
l’activitat subvencionada d’acord amb les hores invertides que s’expressen a la 
declaració jurada. 

* Documents TC1 i TC2 d’abonament a la Seguretat Social. També 
s’acompanyarà un escrit diferenciant l’aportació de l’empresa i la del 
treballador en les quantitats dels TC. 

4.-Relació classificada de despeses i inversions de l’activitat signada pel 
beneficiari (art. 72.2.a RGLS) que ha d’incloure: 

• La factura ha estat emesa a nom del beneficiari  
• Identificació del creditor (CIF, nom del creditor, domicili fiscal) 
• Número de factura 
• Import de la factura 
• Data d’emissió de la factura 
• Desviacions esdevingudes cas que la subvenció s’atorgui d’acord 

amb un pressupost 
 

5.-Si s’escau, una relació detallada d’altres ingressos o subvencions que hagin 
finançat l’activitat subvencionada amb indicació de l’import i la seva procedència 
(art.72.2.e) RLGS), si escau. 
 
6.-Declaració responsable del beneficiari que acrediti que les despeses justificades 
responen sense cap dubte a l’activitat subvencionada (art. 31.1 LGS). 
 
7.-Declaració responsable del beneficiari que acrediti que el cost d’adquisició 
justificat no supera el valor de mercat (art. 31.1 i 33 de la LGS). 
 
8.-Declaració responsable del beneficiari que acrediti que no recupera ni compensa 
l’IVA (art. 31.8 LGS). 
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9.-Informe del centre gestor, relacionant totes les factures i/o documents justificatius, 
que acreditin el compliment dels objectius i la finalitat per la qual es va concedir la 
subvenció així com les condicions establertes en l’acord de concessió, incloent les de 
publicitat del finançament rebut, signat pel Secretari Tècnic de la Vicepresidència de 
Cultura, Patrimoni i Esports i responsable administratiu del Centre Gestor (Base 
execució 35.3.d). 
 
Cas què , a petició del beneficiari, s’hagin de retornar les factures o justificants 
originals s’hi ha de reflectir, mitjançant un segell, la data de concessió de la 
subvenció així com l’import del justificant que s’imputa a la subvenció. 
 
Per fer-ne efectiu el pagament, les factures hauran de dur la signatura del 
secretari tècnic de la Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports. 
 
Qualsevol modificació que es produeixi en la realització de l’activitat 
esmentada, haurà d’ésser notificada al Servei de Patrimoni Històric. 
 
No s’efectuarà el pagament si aquesta documentació resulta desaprovada per l’òrgan 
competent del Consell Insular de Mallorca. I cas que es requereixi altra documentació 
complementària tenen l’obligació d’aportar-la tal i com s’estableix a la base setena c). 

 

CINQUÈ.- El termini màxim per dur a terme l’objecte de la subvenció consistent en 
dur a terme el projecte de conservació i restauració de les pintures murals situades 
damunt el portal major i lateral esquerra del segon cos de l’església de Sant Antoni de 
Viana, segona fase, és coincident amb el termini per presentar el compte justificatiu, 
ambdós finalitzaran el 24 de setembre de 2013. Els justificant acreditatius dels 
pagaments s’hauran de presentar abans del 30 de setembre de 2013. 
La justificació de l’abonament de la despesa s’ha de fer, segons els mitjans de 
pagament que s’utilitzin,  mitjançant la següent documentació: 

- Extracte bancari corresponent si es tracta duna transferència bancària 
- Còpia del document bancari justificatiu de l’ingrés  
- Còpia del xec nominatiu i de l’extracte pertinent 
- Certificat bancari 

Per fer efectiu el pagament de la subvenció, el Bisbat de Mallorca s’ha de trobar al 
corrent de les obligacions tributàries amb el Consell Insular de Mallorca, l’Agència 
Tributària i la Seguretat Social presentant, a tal efecte, els certificats en vigor. 

La base d’execució 35.3 in fine del Pressupost del Consell de Mallorca de 2013 
estableix el següent: “La revisió de les factures o documents de valor probatori anàleg 
que, si s’escau, formin part del compte justificatiu, seran objecte de comprovació en 
els quatre anys següents sobre la base d’una mostra representativa.”, per tant, l’import 
definitiu de la subvenció justificada pot experimentar canvis, amb posterioritat, com a 
conseqüència de l’exercici, en els 4 anys següents, del control financer de la 
Intervenció General sobre la documentació justificativa presentada i, consegüentment, 
si aquella ja s’ha abonat, pot donar lloc al reintegrament corresponent. 
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SISÈ.- Una vegada finalitzada la activitat, objecte de subvenció, i presentat el compte 
justificatiu, el Servei de Patrimoni Històric emetrà informe d’avaluació i de 
comprovació de la subvenció i de la seva adequació amb la finalitat del present 
conveni. 
 
SETÈ.- El beneficiari ha de complir amb les obligacions del capítol II del títol 
preliminar de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvenciones 
(BOE núm. 276 de 18/11/03), les obligacions de l’article 10 del Reglament de 
subvencions del Consell de Mallorca (BOIB núm. 132, de 03/11/01) i les 
establertes en la resta de normativa que hi sigui d'aplicació així com, en 
especial, les recollides en les clàusules del present conveni: 
 
a) Acreditar la realització de l’activitat, el compliment de les condicions i 

les modificacions que s’hagin produït 
b) Comunicar al Consell Insular de Mallorca, en qualsevol moment, l’obtenció de 

subvencions o ajudes per a la mateixa finalitat i no consignades en la 
sol·licitud 

c) Facilitar tota la informació que li sigui requerida pel Consell Insular de 
Mallorca 

d) Constituir les garanties que siguin exigibles, en el seu cas 
e) Fer constar que l’activitat està subvencionada o patrocinada pel Consell 

Insular de Mallorca, si se’n fa publicitat o en qualsevol altra ocasió; i fer-ho en 
llengua catalana 

f) El Consell Insular de Mallorca podrà, en qualsevol moment, auditar, tant 
econòmica com tècnicament, el programa objecte de la subvenció 

g) Sotmetre’s a les actuacions de fiscalització i control de la Intervenció del 
Consell Insular de Mallorca i de la Sindicatura de Comptes 

h) Fer constar la percepció i l’aplicació de la subvenció en la seva comptabilitat o 
en els llibres de registre. En cas de no tenir obligació de dur la comptabilitat, 
deixar-ne constància en la documentació que la substitueixi 

i) Una vegada restaurats els béns objecte d’aquest conveni, garantir-ne el seu 
manteniment i conservació en l’estat final obtingut 

 
VUITÈ.- SUBCONTRACTACIÓ 

 
L’entitat beneficiària pot subcontractar la totalitat de la realització del projecte 
subvencionat, d’acord amb els requisits establerts en els articles 29 de la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, general de subvencions i 68.1 del Reial decret 887/2006, de 21 
de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions: 
 

a) L’entitat beneficiària pot subcontractar el projecte, objecte de la sol·licitud, 
fins al 100% de l’activitat  subvencionada. (art. 29.2 de la Llei 38/2003 i art. 
68.1 del Reial decret 887/2006). 

 
b) Quan l’activitat concertada amb terceres persones excedeixi del 20 % de 
l’import de la subvenció i aquest import sigui superior a 60.000 €, la 
subcontractació estarà sotmesa al compliment dels requisits següents (art. 29.3 de 
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la Llei 38/2003).: 
 
- Que el contracte es faci per escrit. 
- Que l’entitat concedent de la subvenció l’autoritzi prèviament, en la forma 
que determinen les bases reguladores. 
 
En aquest sentit, s’autoritza al beneficiari a dur a terme la subcontractació, en el 
cas que s’ultrapassin els límits esmentats, si acredita el compliment dels requisits 
següents: 
 
- Una memòria justificativa del motiu de la subcontractació 
- El document en què s’ha formalitzat la subcontractació 
- Una declaració responsable conforme l’entitat no està sotmesa a cap dels 
supòsits  
de vinculació amb la persona o l’entitat subcontractada prevists en l’article 68.2 
del Reial decret 887/2006. 

 
c) L’entitat beneficiària, d’acord amb l’article 29.7 de la Llei 38/2003, no pot 
concertar l’execució total o parcial de les activitats subvencionades amb: 

 
1. Persones o entitats sotmeses a alguna de les prohibicions de l’article 13 de 
la Llei 38/2003. 
2. Persones o entitats que hagin percebut altres subvencions per a la 
realització de l’activitat objecte de contractació. 
3. Intermediaris o assessors els honoraris dels quals es defineixin com un 
percentatge de cost total de l’operació, llevat que el pagament estigui 
justificat amb referència al valor de mercat del treball efectuat o dels serveis 
prestats. 
4. Persones o entitats vinculades amb el beneficiari, llevat que la contractació 
s’efectuï d’acord amb les condicions normals de mercat i s’obtingui 
l’autorització prèvia de l’òrgan concedent de la subvenció en els termes que 
estableixin les bases. (S’ha de tenir en compte, en aquest cas, l’article 68.2 del 
Reial decret 887/2006 que defineix les circumstàncies en què es considera 
que hi ha vincle amb l’entitat beneficiària). 
5. Persones o entitats sol·licitants d’ajuda o subvenció en la mateixa 
convocatòria i programa que no hagin obtingut subvenció perquè no 
compleixin els requisits o no assoleixin la valoració suficient. 

 
S’autoritza el supòsit de subcontractació a favor de persones o entitats vinculades a 
l’entitat beneficiària recollit en la lletra c.4), sempre que es faci d’acord amb els 
termes següents: 
 

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

 
NOVÈ .- La present subvenció, d’acord amb l’article 13.1 del Reglament de 
subvencions del Consell Insular de Mallorca (BOIB núm. 132 de 03/11/2001) és 
revocable i reductible per les causes previstes a la normativa d’aplicació i al present 
reglament, i no seran invocables com a precedents.  
 
En aquest sentit els òrgans competents del Consell Insular de Mallorca podran 
modificar, anul·lar o revocar i, si n’és el cas, procedir al reintegrament total o parcial 
de  
la present subvenció d’acord amb allò que estableix el Títol II de la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276 de 18/11/03); el capítol I del 
títol III del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol de 2006 ( BOE núm. 176, de 
25/07/06), pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions; l’article 13.2 del Reglament de subvencions del Consell de 
Mallorca i la resta de normativa que li sigui d'aplicació. 
 
DESÈ.- El fet d’alterar les condicions determinades en el conveni podrà comportar 
una modificació de l’acord de concessió de la subvenció tot d’acord amb els articles 
61 i 64 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel s'aprova el Reglament de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La sol·licitud s’haurà de 
presentar abans que s’acabi el termini per a la realització de l’activitat. 
 
ONZÈ.- Aquest conveni restarà vigent fins al 31 de desembre de 2013. 
 
 
Palma de Mallorca, ....................... 

 

El vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports  El Bisbe de Mallorca 

del Consell Insular de Mallorca     

 

 

 

Joan Rotger Seguí      Xavier Salinas Vidal 

 
 
 

ANNEX II 
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El/La Sr./a _____________________________________________ amb DNI 
_________________________ actuant en representació de l’Entitat 
__________________________________________ en càrrec de 
____________________________________, en relació amb el projecte 
______________________________________________ de l’exercici 201  
 
 
DECLAR, sota la meva responsabilitat ,que amb relació a l’IVA: 
 

Sí és recuperarà i compensarà 
 

No és recuperarà ni compensarà 
 
 

 
Palma de Mallorca,______ de ___________ de 20_____ 
 
 
 
(Signatura) 

 
 

ANNEX III 
 
 

COMPTE JUSTIFICATIU EN RELACIÓ A L’ACTIVITAT REALITZADA  
 
El/La Sr./a _____________________________________________ amb DNI 
______________ actuant en representació de 
l’Entitat___________________________ en càrrec de 
_____________________________, en relació amb el projecte 
______________________________________________ de l’exercici 2013 
 
DECLAR sota la meva responsabilitat: 
 
1.- Que el projecte s’ha realitzat i que el cost ha estat el següent: 
 
Ingressos: 
 

 Subvenció Consell de Mallorca                              ____________euros 
Altres: 
 ________________________________               ____________euros 
 ________________________________                  ___________euros 

         TOTAL  INGRESSOS                                         ____________euros 
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  Despeses: 
 
Núm. Factura Concepte Data Import Data 

pagament 
     
     
     
     
     
     
     
     
Proveïdor CIF Domicili   
   
   
   
   
   
   

 

 

 

TOTAL  DESPESES                                            ____________euros 

 
• Indiqueu les desviacions esdevingudes, increments o disminucions respecte 

del pressupost presentat, i expliqueu el motiu: 
•  
________________________________________________________________    
 
________________________________________________________________    
 

 
2.- Que la subvenció atorgada pel Consell Insular de Mallorca s’ha aplicat a la finalitat 
per a la qual es va concedir. 
 

3.-Que les despeses justificades responen sense cap dubte a l’activitat subvencionada 
 
4.-Que el cost d’adquisició justificat no supera el valor de mercat. 
 
 
 
___________________, ________ d _________________________ de 2013 
Signatura del representant de l’entitat beneficiària 
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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. Pere Felip. 

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

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

Malgrat tot el respecte que ens mereix l’església catòlica, discrepam enèrgicament del fet que el 
Consell de Mallorca li doni una quantitat de doblers per a la conservació del patrimoni eclesiàstic 2013. 

Sí, sí, ja sabem que és una norma tradicional, que és un conveni entre el Consell de Mallorca i el Bisbat 
que està ancorat des de sempre, incoherentment, amb el beneplàcit de tots els colors polítics que, també 
per norma o per temors inconfessables, diuen amén a quasi tot el que fa olor a poder eclesiàstic. 

Però en els temps dificilíssims de crisi salvatge i apocalíptica que patim, quan a Mallorca, 
desgraciadament, cada dia són més les persones que passen fam, que estan sense sostre, que passen les 
de Caín per poder comprar els llibres dels seus fills per anar a l’escola, és una autèntica barbaritat, una 
autèntica irresponsabilitat antisocial que el Consell de Mallorca, que té la seva economia en bancarrota, 
caigui en el greu error de subvencionar la supermilionària església catòlica. 

Per favor, senyores i senyors de l’equip de govern i de l’oposició, pensin amb el cap, tenguin sentit 
comú. Rompin, per motius socials més que justificats, aquesta tradició tan eminentment benèvola, de 
submissió escandalosa de ‘xotets de corda’ amb aquest poder fàctic tan excessivament aviciat en tot 
l’Estat espanyol des dels temps del franquisme. 

Què és més important, donar subvencions al clero o donar de menjar a l’afamegat i oferir aixopluc als 
que no tenen sostre? El que hauria de fer l’equip de govern del Consell de Mallorca del PP (malgrat 
que estigui vinculat amb l’església catòlica, apostòlica i romana) és suggerir al Bisbat que sol·liciti una 
subvenció al Banc Vaticà que, segons sembla, és un dels més importants del món i, per contrapartida, 
lliurar aquesta subvenció, en principi destinada al patrimoni eclesiàstic, a aquella encomiable  i 
superhumanitària organització denominada Can Gazà i liderada per aquest insigne paladí dels 
marginats: Jaume Santandreu. 

Aprovar, avui, aquest injust i vergonyós conveni en favor de l’església catòlica (a la qual, com qui diu, 
els doblers li surten pel portal) mentre l’heroi Jaume Santandreu cerca doblers, fins i tot sota les pedres, 
per donar menjar als afamegats, és un sacrilegi i una bufetada anticristiana de molts de quirats.  

Senyores i senyors consellers de l’equip de govern i de l’oposició, d’aquí a breus moments, amb la 
votació del punt que ens ocupa, veurem qui són els consellers amb consciència humana, que estan a 
favor dels nombrosos mallorquins que passen les mil peripècies per poder subsistir i qui són els 
consellers que voten a favor dels interessos de la poderosa i multimilionària església catòlica. 

Pensin, per favor, abans de votar que el samarità líder dels desemparats de Mallorca, Jaume 
Santandreu, xèrif de Can Gazà, necessita ajuda urgent per donar menjar als afamegats.” 

Tot seguit, felicita la presidenta de la institució per demà, dia de la seva onomàstica,  i li desitja una 
bona Diada de Mallorca.  

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

Reitera el convenciment sobre la necessitat de restaurar el patrimoni, sigui públic o privat. Certament, 
el patrimoni de l’església és privat, i el seu Grup hi votarà a favor.  

Tot i això, vol fer una reflexió, en el sentit que en el Ple d’avui, 11 de setembre, s’aprova una 
subvenció el compte justificatiu de la qual ha d’estar presentat el proper dia 24 de setembre i les 
factures corresponents, el dia 30 de setembre.  

Fa notar que si l’entitat beneficiària del conveni no ha fet la restauració, per risc i ventura, evidentment 
serà del tot impossible la justificació.  

Recorda que aquesta mateixa reflexió ja l’ha feta moltes vegades, al Ple, i adverteix que no es cansarà 
de fer-la fins que no s’hi posi remei. Opina que no pot ser que s’adjudiquin subvencions en el mes de 
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setembre, havent tengut condicions normals, havent-se aprovat un pressupost amb només un mes de 
retard. 

Fa avinent que encara queda l’adjudicació de subvencions de les convocatòries públiques i voldria 
saber com se’n sortiran, les persones que les sol·licitin. 

Per acabar, reitera un cop més els arguments anteriors. 

El Sr. DALMAU (PSOE) intervé a continuació.  

Diu que el seu Grup considera del tot fora de lloc la necessitat de signar un conveni per promoure la 
conservació del patrimoni eclesiàstic. 

Recorda que l’any passat el seu Grup també es va abstenir de votar aquesta mateixa proposta i va 
presentar una proposta de crear una comissió en la qual hi participàs el Consell de Mallorca i el Bisbat 
de Mallorca per tal de tractar aquestes qüestions i la urgència de les intervencions patrimonials que 
s’han d’emprendre en el patrimoni eclesiàstic.  

Assenyala que aquesta comissió s’ha creat, però atès que s’ha implantat el Codi Ètic del Consell de 
Mallorca, de la forma en què es va acordar, a totes les comissions que se creïn hi participi també 
l’oposició. És clar que aquesta comissió no pot ser menys que la resta, per la qual cosa s’hi han de 
convocar també tots els representants de l’oposició del Consell de Mallorca.  

Tot seguit explica els motius pels quals el seu Grup considera que no és adequada l’aprovació d’aquest 
conveni, a dia d’avui.  

En primer lloc, a causa del moment polític, econòmic i social que vivim. Fa notar que defensen la 
restauració del nostre patrimoni, sigui del caràcter que sigui, però també s’han d’atendre moltes 
necessitats socials que a dia d’avui són més que prioritàries en aquesta societat, i també ho haurien de 
ser per al Consell de Mallorca. 

Fa avinent que, a hores d’ara, 45.000 nins i nines de Mallorca es troben sota l’umbral de la pobresa. 
Retreu les retallades socials que afecten el benestar i la qualitat de vida de les persones. Assenyala que 
s’han produït retallades de més del 40% en l’ajuda econòmica als menjadors escolars.  

Retreu les moltes necessitats de caire social que no s’atenen actualment.  

Per les raons expressades, el seu Grup no pot votar a favor de la proposta d’aprovació del conveni 
esmentat perquè opina que no existeix cap motiu d’urgència per restaurar aquest tipus de patrimoni, 
atès que en cap cas es troba en una situació irreversible.  

Opina que és del tot possible deixar aquesta qüestió sobre la taula, per tot el que ha explicat, raó per la 
qual el seu Grup votarà en contra d’aquesta proposta d’acord.  

 

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

Explica que el fet de presentar avui al Ple la proposta d’aprovació del conveni és la conseqüència d’uns 
acords previs que va prendre aquesta institució, basats en la defensa que han fet en tot moment tots els 
partits polítics –i sobretot en els darrers anys- en relació a la importància de restaurar el patrimoni 
perquè incideix d’una manera importantíssima en la preservació del llegat dels nostres avantpassats en 
favor dels nostres hereus, de les generacions futures.  

En conseqüència, és aquesta la responsabilitat legal de la institució, que imposa la Llei de Patrimoni, 
sobre la qual en té les plenes competències el Consell de Mallorca.  

A més a més, destaca que l’actual equip de govern va constituir, després de nou anys de no haver-se 
fet, la Comissió Mixta Bisbat-Consell de Mallorca.  

Diu que, en honor a la veritat, pot donar fe que la màxima preocupació del Bisbat, concretament dels 
bisbes Sr. Murgui i Sr. Salinas, és la tasca social de l’Església i de totes les seves institucions, la qual es 
manifesta en la prioritat de l’assignació que hi destina el Bisbat.  

D’altra banda, destaca que el Consell de Mallorca ha augmentat també aquesta assignació, de forma 
que un de cada quatre euros se dedica als serveis socials. En conseqüència, el Consell de Mallorca atén 
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aquestes necessitats imperioses del moment present, per mitjà de l’Institut de Serveis Socials de 
Mallorca, amb la Sra. Cirer al capdavant, com a consellera de Benestar Social. 

Aprofita per expressar a tots els col·lectius i a totes les persones que fan de l’altruisme la seva manera 
de viure.  

Reitera l’obligació que té el Consell de Mallorca de preservar el patrimoni. D’altra banda,  destaca que 
la quantitat de 94.000€ que s’hi destinen és sensiblement inferior a la que s’havia previst inicialment al 
pressupost.  

Tot i que respecta totes les opinions diferents que se puguin expressar, es mostra convençut de la 
necessitat de preservar el patrimoni i el turisme cultural, que també afavoreix l’economia i contribueix 
al sosteniment de molts de col·lectius de persones de Mallorca, raó per la qual és positiu aprovar 
l’esmentat conveni.  

El Sr. DALMAU intervé a continuació. 

Puntualitza, per si no s’ha expressat bé durant la seva primera intervenció, que el seu Grup no té res a 
dir sobre la feina de caire social que puguin fer ambdues institucions, però tot i això vol posar de 
manifest que aquesta proposta d’acord concreta pretén destinar 94.800 € al Bisbat de Mallorca, 
quantitat que s’utilitzarà per restaurar dos quadres. És aquesta qüestió concreta, la que el seu Grup no 
considera prioritària, res més. 

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

 

PUNT 9. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ INICIAL DE L’ESTUDI DE 
VIABILITAT DE LA REFORMA DEL POLIESPORTIU SANT FERRAN 
MITJANÇANT LA CONCESSIÓ D’OBRA PÚBLICA. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del vicepresident de Cultura, Patrimoni i 
Esports: 
 

El Poliesportiu Sant Ferran es l’únic recinte esportiu del qual és titular el Consell de 
Mallorca. A data d’avui les instal·lacions que conformen el poliesportiu es troben 
obsoletes i en males condicions per oferir un servei adient per a la pràctica de l’esport. 

Per això la Direcció Insular d’Esports del Consell de Mallorca va encomanar a 
l’entitat SERPROSPORT SL, l’elaboració d’un estudi de viabilitat sobre la concessió 
d’obra pública per dur a terme una reforma del Poliesportiu Sant Ferran.   

D’acord amb el previst a la disposició addicional segona 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, correspon al Ple del Consell de Mallorca l’aprovació inicial de l’estudi 
de viabilitat. 

Atès el previst a l’article 128 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 l’estudi de 
viabilitat s’ha de sotmetre a informació pública per termini d’un mes.  

Atès l’informe de fiscalització prèvia de 16 de juliol de 2013 (núm. ref. 153.13) 

Per tot això, propòs al Ple del Consell de Mallorca la següent  
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Proposta d’acord 

1.- Aprovar inicialment l’estudi de viabilitat. 

2.- Exposar l’esmentat estudi de viabilitat al públic per termini d’un mes prèvia 
publicació del corresponent edicte al BOIB. 

3.- Traslladar l’estudi de viabilitat als òrgans de l’Administració General de l’Estat, de 
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i les entitats locals afectades, per a 
l’emissió, si s’escau, de l’informe previst a l’article 128.3 del TRLCSP. 

En compliment de l’acord esmentat l’Estudi de Viabilitat es trobarà a disposició del 
públic en les oficines de la Direcció Insular d’Esports (Poliesportiu Sant Ferran), camí 
de ca l’Ardiaca núm. 5 de Palma de 8 a 14 hores. 

 

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

Diu que el seu Grup vol exposar públicament tres qüestions que preocupen, i les explica tot seguit. 

En primer lloc, recorda que el Poliesportiu de Sant Ferran, com infraestructura esportiva va néixer amb 
una funció que no és la que ara té, atès que donava cobertura esportiva a molts dels municipis de 
Mallorca que no tenien, aleshores, els equipaments esportius necessaris per poder atendre la demanda 
esportiva que hi havia en el municipi.   

És evident que aquest poliesportiu acollia aquesta demanda dels municipis que no tenien cap altra 
instal·lació per destinar a aquesta funció.  

A dia d’avui s’han produït molts de canvis, en aquest sentit, i molts d’aquests municipis han fet 
inversions importants en equipaments, en creació de noves estructures esportives, per tal d’atendre 
aquesta cobertura esportiva dins el propi municipi.  

En conseqüència, el seu objecte ha canviat i ofereix aquesta cobertura esportiva pràcticament de forma 
exclusiva al terme municipal de Palma, raó per la qual si en d’altres ocasions s’ha produït en el Ple del 
Consell de Mallorca un debat sobre duplicitats de serveis, aquest n’és un clar exemple per considerar.  

Fa notar que, a dia d’avui, no té cap sentit que sigui el Consell de Mallorca qui gestioni el Poliesportiu 
Sant Ferran, sinó que correspondria a l’Ajuntament de Palma. És clar que atén la demanda de la 
ciutadania de Palma, raó per la qual s’hauria de plantejar seriosament formalitzar aquest canvi de 
titularitat de la gestió, perquè és la gent de Palma qui està emprant aquestes instal·lacions.  

Certament, coneix les condicions en què es troba el recinte i és conscient que s’ha de fer una inversió 
econòmica important i que dóna cobertura a un sector de població, el de Palma, que no té cap altre 
equipament esportiu distint del Poliesportiu Sant Ferran.  

Reitera que és important, parlar sobre aquesta qüestió. 

En segon lloc, discrepa d’aquest model de concessió d’obra pública que s’aplica al Pla de Viabilitat de 
reforma del Poliesportiu Sant Ferran. Manifesta també la preocupació del seu Grup per les 
conseqüències que pugui tenir sobre el personal que a dia d’avui treballa en el Poliesportiu Sant Ferran, 
atès que l’esmentat Pla de viabilitat que s’ha lliurat no ho explica.  

Tampoc no s’entén que una empresa declari, en el quart any, unes despeses de 0,5 M€ i uns ingressos 
de quasi 2 M€. Opina que aquestes xifres indiquen que aquest equipament pot donar cobertura i un cert 
benefici, raó per la qual és una mala idea deixar aquesta concessió en mans privades, perquè el negoci 
està molt clar i la viabilitat econòmica també. 

Per acabar, reitera els arguments que ha explicat sobre al refús a deixar la gestió en mans privades i 
sobre la necessitat que sigui l’Ajuntament de Palma qui se’n faci càrrec d’aquesta gestió.  

El Sr. ROTGER (vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports)  
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Explica que aquest Pla de viabilitat neix de la necessitat que les instal·lacions del Poliesportiu Sant 
Ferran, propietat del Consell de Mallorca i única instal·lació esportiva de titularitat d’aquesta institució 
iniciï un procés de reformes que es fa del tot imprescindible.  

Assenyala que no s’hi ha fet cap tipus d’inversió durant tots els darrers anys, per la qual cosa les 
instal·lacions s’han anat deteriorant fins al punt que a dia d’avui no són adequades per a la pràctica 
esportiva i és del tot necessari donar-hi una solució.  

Observa que el Consell de Mallorca ha col·laborat amb els ajuntaments de Mallorca, per mitjà dels 
Plans de cooperació municipal i dels Plans d’instal·lacions esportives que varen existir en un 
determinat moment, la qual cosa ha permès que actualment la majoria dels ajuntaments gaudeixin 
d’unes instal·lacions adequades. 

Fa avinent, però, que aquest no és el cas del Poliesportiu Sant Ferran i retreu que els responsables, del 
Consell de Mallorca, no varen tenir tan sols l’encert de dedicar-hi els romanents o els sobrants de les 
adjudicacions de les instal·lacions esportives destinades als municipis de Mallorca.  

Afirma que aquesta deixadesa en la gestió i manca de decisió en el moment oportú és el que ha 
ocasionat la situació actual, en què el Consell de Mallorca és el titular d’unes instal·lacions obsoletes i 
no adequades per a la pràctica esportiva.  

És per aquest motiu que es fa necessari, per a la viabilitat i el futur d’aquest poliesportiu, que rebi 
inversions i aquestes es poden plantejar de dues maneres: únicament inversió pública (prevista per un 
import d’entre 4 i 5 M€) per deixar les instal·lacions en una situació adequada, o bé cercar aquesta 
inversió en el sector privat.  

Puntualitza que no és que es posi en mans privades, sinó que un servei públic es pot gestionar o bé 
directament o bé per mitjà d’empreses concessionàries. Per aquesta raó, fa notar que s’ha de parlar 
apropiadament i entendre que l’opció que es presenta en primer lloc és que aquesta gestió del 
poliesportiu se faci per mitjà d’una empresa concessionària inversora, amb col·laboració amb 
l’administració.  

Consegüentment, se fa un Pla de viabilitat en virtut del qual se fan les reformes necessàries eliminant 
les oficines, atès que és possible ocupar una part de les instal·lacions del Palma Arena per a aquesta 
funció i estalviar així aquesta despesa, que no és necessària en aquest moment.  

Observa que és el Consell de Mallorca qui té les competències en matèria de medecina esportiva i en la 
coordinació i planificació dels plans de l’àrea de Joventut com ara el de “Suma’t a l’esport” i d’altres, 
que se fan arreu de Mallorca amb una gran participació.   

Tot seguit dóna dades concretes d’aquesta participació. Diu, com exemple, que durant el curs 2012-
2013 més de 21.000 alumnes de tota Mallorca s’han beneficiat dels programes que ha realitzat la 
Direcció Insular d’Esports.  

Per les raons que ha explicat considera del tot necessari dur endavant el Pla de viabilitat que se 
proposa, motiu pel qual se sotmetrà a informació pública durant un mes per tal que se puguin presentar 
els suggeriments i al·legacions pertinents. 

Tot seguit fa avinent que actualment, amb menys activitats, el cost de mantenir el Poliesportiu Sant 
Ferran és superior al que tenia quan s’hi feien més activitats. Torna a dir que les instal·lacions són del 
tot deficitàries i no compleixen els objectius que haurien de complir d’acord a la normativa establerta.  

Indica, com exemple, que les porteries del futbol 7 es troben damunt la línia del banderí, la qual cosa 
demostra clarament l’esmentat incompliment. Un altre exemple clar són les deficiències en la piscina.  

Reitera que actualment, per responsabilitat, s’ha de plantejar la necessitat de fer aquestes millores.  

D’altra banda, assegura que s’han tengut les converses oportunes sobre aquesta qüestió amb els 
responsables de l’Ajuntament de Palma, però no s’ha arribat a cap acord. Adverteix que és lògic, atès 
que el traspàs de titularitat d’aquestes instal·lacions requereix, ja des de l’inici, una inversió de prop de 
5M € per aconseguir que estiguin en una situació òptima per al seu ús.  

Reitera que és l’única instal·lació esportiva del Consell de Mallorca, que seguir en la línia de no fer-hi 
inversions n’augmenta cada dia més el cost del manteniment. També diu que no se considera adequat, 
en el moment present, que el Consell de Mallorca hi inverteixi 5M € i assegura que la concessió 
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administrativa és la millor fórmula per generar l’economia necessària i per adequar les instal·lacions a 
l’ús que els pertoca. 

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

 

PUNT 10.  QUART PUNT DESPATX EXTRAORDINARI. PROPOSTA 
D’ACORD D’APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE 
CRÈDITS DE LA VICEPRESIDÈNCIA DE CULTURA, PATRIMONI I 
ESPORTS 
 
Es dóna compte de la següent proposta del vicepresident de Cultura, Patrimoni i 
Esports: 
 

1. S'han presentat factures corresponents a béns i serveis prestats amb destí a la 
Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports durant els anys 2012 i 2013. 

2. S'ha emès informe jurídic i informe d'Intervenció General núm. ref. REC 
____ de data X de XXXX de 2013, que figuren al corresponent expedient. 

3. La disposició addicional 19 del TRLCSP imposa a l’administració l’exigència de 
responsabilitat de caràcter patrimonial derivada de les actuacions en matèria de 
contractació de les autoritats i del personal al servei de les administracions públiques, 
afegint que, “la infracció o aplicació indeguda dels preceptes que conté aquesta llei 
per part del personal al servei de les administracions públiques, quan hi hagi almenys 
negligència greu, constitueix falta molt greu de la que la seva responsabilitat 
disciplinària s’exigirà de conformitat amb la normativa específica en la matèria”. 

4. És procedent el reconeixement de la despesa per tal d'evitar l'enriquiment injust que 
suposaria no pagar a tercers els drets adquirits davant la corporació i obligar als 
particulars a haver de recórrer davant els tribunals de justícia pel cobrament dels seus 
crèdits. 

5. D’acord amb la legislació vigent, correspon al Ple del Consell de Mallorca el 
reconeixement extrajudicial de crèdits, expedient que, amb caràcter previ, haurà de 
dictaminar la Comissió Informativa corresponent. 

6. D’acord amb les bases d’execució, correspon a la consellera executiva d’Hisenda i 
Funció Pública l’ordenació del pagament.  

Per tot això, el vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports proposa al Ple que adopti 
el següent 

ACORD 

1. Aprovar el reconeixement extrajudicial dels crèdits que se detallen a la relació 
adjunta, que fan un total de VINT-I-SET MIL VUIT-CENTS CINQUANTA-NOU 
EUROS AMB DEVUIT CÈNTIMS (27.859,18 €). 
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La disposició addicional 19 del TRLCSP imposa a l’administració l’exigència de 
responsabilitat de caràcter patrimonial derivada de les actuacions en matèria de 
contractació de les autoritats i del personal al servei de les administracions públiques, 
afegint que, “la infracció o aplicació indeguda dels preceptes que conté aquesta llei 
per part del personal al servei de les administracions públiques, quan hi hagi almenys 
negligència greu, constitueix falta molt greu de la que la seva responsabilitat 
disciplinària s’exigirà de conformitat amb la normativa específica en la matèria”. 

2. Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions de les factures incloses a la relació 
adjunta, per import total de VINT-I-SET MIL VUIT-CENTS CINQUANTA-NOU 
EUROS AMB DEVUIT CÈNTIMS (27.859,18 €) a favor de l’empresa ENDESA 
ENERGIA S.A. UNIPERSONAL amb CIF A81948077, contretes per la 
Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports segons el següent detall: 
 

  
CODI 

RELACIÓ CENTRE/SERVEI IMPORT TERCER RC 

1 F/2013/6 
CENTRE SOCIOCULTURAL 

INCA 
678,20 € 220130015359 

2 F/2013/7 
CENTRE SOCIOCULTURAL 

MANACOR 
617,48 € 220130015360 

3 F/2013/13 
CENTRE SOCIOCULTURAL 

INCA 
502,85 € 220130015361 

4 F/2013/14 
CENTRE SOCIOCULTURAL 

MANACOR 
582,52 € 220130015362 

5 F/2013/21 
CENTRE SOCIOCULTURAL 

INCA 
591,70 € 220130015363 

6 F/2013/26 EDIFICI KREKOVIC 5.344,91 € 220130015364 

7 F/2013/27 PATRIMONI HISTÒRIC  454,02 € 220130015365 

8 F/2013/28 POLIESPORTIU SANT FERRAN 19.087,50 €

ENDESA 
ENERGIA S.A. 
UNIPERSONAL 

 
CIF: A81948077 

220130015366 

 

3. Atesa l’existència de crèdit adequat i suficient al pressupost de l’exercici 2013, les 
despeses aprovades amb els codis de relació F/2013/6, F/2013/7, F/2013/13, 
F/2013/14, F/2013/21, F/2013/26, F/2013/27 i F/2013/28, s’imputaran a les següents 
aplicacions pressupostàries: 
 

CODI RELACIÓ 
APLICACIONS 
PRESSUPOSTÀRIES 

F/2013/6 2013 20 33701 22100 ............ 678,20 € 

F/2013/7 2013 20 33702 22100 ............ 617,48 € 

F/2013/13 2013 20 33701 22100 ............ 502,85 € 

F/2013/14 2013 20 33702 22100 ............ 582,52 € 

F/2013/21 2013 20 33701 22100 ............ 591,70 € 

F/2013/26 2012 20 33220 22100 ......... 5.344,91 € 

F/2013/27 2012 20 33620 22100 ............ 454,02 € 

F/2013/28 2013 20 34200 22100 ........19.087,50 € 
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4. Proposar a la consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública l’ordenament dels 
pagaments. 

 

La Sra. PRESIDENTA comenta que aquest punt correspon a un reconeixement extrajudicial de crèdits. 
Atès que aquest mateix punt també consta a l’ordre del dia en els departaments de Presidència, 
Urbanisme, Funció Pública, Medi Ambient, Cooperació Local i Benestar Social, proposa fer el debat 
conjunt dels punts 10, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28 i 29.  

Els portaveus de tots els Grups polítics ho accepten. 

La PRESIDENTA informa que la Unió d’Associacions de Mallorca ha sol·licitat intervenir al Ple en 
relació al punt núm. 12 i dóna la paraula al Sr. Pere Felip. 

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

“Honorable Sra. Presidenta, honorables senyores i senyors consellers, la Unió d’Associacions de 
Mallorca, referent a aquest punt, exposa el següent: 
En primer lloc direm sense embuts que, segons el nostre criteri, la gestió de l’actual equip de govern 
del Consell de Mallorca del Partit Popular, quant als incomprensibles reconeixements extrajudicials de 
crèdits, és dolenta, molt dolenta. Així de clar. 
És totalment inacceptable que, en tots els plens, surtin a relluir, per a la seva aprovació, nombrosos 
reconeixements extrajudicials de crèdits. Aquests nefasts reconeixements, a més a més, arriben tard i 
malament. Aquests infausts reconeixements haurien de ser els mínims, per pura lògica. I aquest equip 
de govern, inacceptablement, ha convertit aquest tema en una norma mereixedora de la nostra més 
severa repulsa. 
Vostès, desgraciadament, no estan a l’altura de les circumstàncies. Fracassen estrepitosament. Han 
perdut el nord polític. No saben, com qui diu i per dir-ho d’una forma fina, de què van. 
I per més inri (i aquest fet sí que és gravíssim), ha estat la pròpia Intervenció General del Consell de 
Mallorca la que s’oposa, legalment, al fet que es faci aquest pagament de despeses facturades en 
l’exercici 2013 del Departament de Presidència (Relacions Institucionals). 
O sigui, que l’equip de govern del Partit Popular té l’altivesa totalitària de desafiar la Intervenció, igual 
com feia el rei sol, de qui la seva màxima era “l’Estat som jo”. 
Segons la nostra modesta manera d’entendre-ho (i ens corregeixin si ens equivocam), l’equip de govern 
del Consell de Mallorca, en aprovar aquest punt núm. 12, entra de ple dins la il·legalitat. I esperam que 
l’oposició tendrà el coratge suficient per prendre les mesures que siguin procedents. 
Ara bé, no volem donar tota la culpa a l’equip de govern del Consell. No. Seríem injusts. El principal 
culpable de tot aquest desastre econòmic que pateix el Consell de Mallorca, segons el nostre parer, la té 
el Molt Honorable Sr. president del Govern de les Illes Balears, José Ramón Bauzá, que, 
inadmissiblement, té a ‘pa i aigua’ el Consell de Mallorca malgrat que estigui en mans del seu mateix 
color polític. Increïble, però cert.  
No és estrany, doncs, que corri el rumor per les tertúlies polítiques que l’Honorable Sra. presidenta del 
Consell de Mallorca, Maria Salom (la qual, malgrat tot això, ens mereix respecte i credibilitat) se senti 
molesta i fermada de mans i peus per culpa d’un Consolat inepte i incompetent. 
El president del Govern de les Illes Balears, Sr. Bauzá, en no voler ordenar el pagament dels 320M€ 
que el Consolat li deu al Consell de Mallorca, el té estrangulat, inert, com un moble vell vist per 
sentència, sense raó de ser ni d’existir. 
Per tant, avui, aquí, en aquest Ple, la Unió d’Associacions de Mallorca sol·licita la dimissió de l’actual 
inquilí del Consolat, el cada dia més desgastat i criticat Sr. José Ramón Bauzá per atemptar 
políticament (sobretot a nivell econòmic) contra el bon funcionament del Consell de Mallorca. 
I per acabar i amb força, direm: ‘Se’n vagi ja a ca seva, Sr. Bauzá!’. Repetesc: ‘Se’n vagi ja a ca seva, 
Sr. Bauzá!’. 
Res més, i moltes gràcies.” 
La PRESIDENTA demana al Sr. Felip que, en les seves properes intervencions, procuri fer al·lusió 
només a la institució, i que no parli d’altres indrets, si és possible.  

La PRESIDENTA informa que la Unió d’Associacions de Mallorca ha sol·licitat intervenir al Ple en 
relació al punt núm. 13 i dóna la paraula al Sr. Francisco Fernández Ochoa. 

El Sr. FERNÁNDEZ (vocal de la Unió d’Associacions de Mallorca) fa la següent intervenció: 
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“Honorable Sra. Presidenta, honorables senyores i senyors consellers, la Unió d’Associacions de 
Mallorca, referent a aquest punt, exposa el següent: 
 

Senyors del Partit Popular, el reconeixement extrajudicial de crèdits, ben igual que renovar convenis 
anteriors, sense atendre’s a les circumstàncies actuals, és una pràctica irresponsable des del punt de 
vista de la gestió pública. Una manera de fer les coses incomprensible des del punt de vista de la 
ciutadania. En el darrer Ple varen prometre fer tot el possible per mirar de no donar aquesta imatge, per 
intentar no aprovar més reconeixements de crèdits extraordinaris per via extrajudicial, però tornam a 
tenir en l’ordre del dia no només un punt, sinó diversos punts de més despeses que s’han de pagar per 
aquesta tècnica insuportable parlant des del punt de vista de la comptabilitat. 
 
Varen dir: qui ens digui una altra manera de fer les coses, ens llevarem el capell; per tant, ja que són 
vostès els que tenen les eines legislatives o la possibilitat de proposta legislativa, doncs creim que ha 
arribat el moment que el llum del Consell de Mallorca el pagui el Govern de les Illes Balears i no 
parlam de manera figurada sinó que s’haurien d’arbitrar les vies legals per fer front a les despeses 
ordinàries sense haver de passar per la vergonya de la seva falta de planificació. 
Una institució pública no és una empresa, ha de fer les coses millor que una empresa, és a dir, que la 
negociació amb proveïdors no ha de ser ni quedar-se en un que ja va bé ni mirar quin és el més 
competitiu per treure’n un profit o per rebaixar costos, sinó que s’ha de poder triar entre tots els 
proveïdors a concurs i agafar la millor de les solucions per als ciutadans, més enllà del preu està també 
la qualitat del servei i, sobretot, la capacitat de fer feina amb una institució emblemàtica que no es troba 
en el seu millor moment. 
L’Administració té eines per negociar que els particulars ni somiam però vostès, en lloc de fer feina 
pels ciutadans, prefereixen consolidar usos irresponsables sense cap pla de viabilitat ni de sostenibilitat 
de la pròpia institució tot vulnerant el principi democràtic d’anualitat pressupostària de les despeses. 
Quant de mal per als mallorquins, veure que s’ha arribat a aquest punt al Consell de Mallorca, amb 
arrels històriques al Regne de Mallorca. 
I nosaltres ens demanam, pot ser ver que el bipartidisme faci tant de mal? És veritat que el bipartidisme 
ha paralitzat la gestió econòmica ordinària d’aquesta institució? Quina imatge d’incapacitat política per 
donar solució als problemes econòmics se li trasllada a la ciutadania aplicant aquestes formes. 
Com explicaran vostès després a la ciutadania, que aquí a les institucions s’està gestant la solució 
política a la sortida de la crisi si les institucions públiques són sanejades modificant els pressuposts 
perquè hi hagi més crèdit, la qual cosa suposa un augment progressiu del deute que, per si mateix, ja és 
històric, una falta de seny que s’afegeix legislatura rere legislatura, exercici rere exercici al major 
endeutament irresponsable que al final ha de pagar la butxaca del ciutadà amb imposts de tot tipus. 
Quina legitimitat té la institució per demanar fer austeritat si no és capaç d’ajustar-se per si mateixa? El 
president del Govern de les Illes Balears diu que hem de demostrar que es pot fer més amb menys. 
Clar, ofegant les institucions encara que sigui una irresponsabilitat fer-ho d’aquesta manera. Això no és 
austeritat, això és repressió política d’una institució pública mallorquina que ha esdevingut deficitària 
per no fer previsions, perquè mai no s’ha complert el principi d’equilibri pressupostari amb inversions 
milionàries supèrflues fora de tot control que ara obliguen a pagar el llum fent aquestes mangarrufes. 
Sense equilibri pressupostari anual, sense control comptable d’Intervenció de la despesa pública i de la 
morositat en la qual incorre el Partit Popular que governa amb majoria el Consell de Mallorca i amb la 
incapacitat de donar alternatives polítiques que arreglin la manca d’ingressos suficients per a aquesta 
institució emblemàtica, independent i tan necessària pel seu arrelament històric per al conjunt dels 
mallorquins i balears, l’única cosa que es demostra amb aquestes accions contradictòries amb la 
legalitat vigent és que la institució està lligada de mans perquè hi ha un Govern de les Illes Balears que 
ha provocat aquesta situació, i això, políticament, és antidemocràtic i posa les institucions al servei dels 
partits polítics i no del poble.  
Moltes gràcies.” 
 
El Sr. FONT (MÉS per Mallorca) intervé a continuació. 

Retreu que se tornin presentar tants reconeixements extrajudicials de crèdit (REC), amb 13 punts sobre 
aquesta mateixa qüestió, perquè no és correcte gestionar un pressupost d’aquesta forma.  

També retreu que durant la passada legislatura, quan no quedava altre remei i havien de presentar algun 
REC, es produïa un daltabaix en el Ple. Fa notar que el seu Grup és benèvol perquè entén que hi ha 
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situacions que no permeten altra solució que aquesta, però espera que se solucioni d’una vegada aquest 
problema i, tan bon punt se faci l’adjudicació per al subministrament elèctric, ja quedin reduïts al 
mínim aquest tipus de reconeixements.  

Per acabar, demana l’aclariment oportú sobre els REC que arriben a aquest Ple amb la discrepància de 
la Intervenció General del Consell de Mallorca. 

La Sra. SÁNCHEZ (PSOE) intervé tot seguit. 

Anuncia que el seu Grup no pot votar a favor d’aquests REC. 

Recorda que en el mes de desembre de 2012 ja se va aprovar un REC d’1M € i fa només tres mesos, en 
el Ple del mes de juny d’enguany, un altre de 2,4 M€, en el passat mes de juliol, quasi 300.000 € i en el 
Ple d’avui, en presenten un altre de 900.000 € més.  

Sembla que la via del REC, que aprova factures sense garanties administratives, comença a ser la 
fórmula habitual de gestionar les despeses del Consell de Mallorca, tot i que espera que en realitat no 
sigui així.  

Fa notar que és general el parer que el REC no és desitjable i que la consellera executiva d’Hisenda i 
Funció Pública ha promès moltes vegades que farien esforços per no haver d’aplicar aquest 
procediment, però encara segueix igual.  

Afirma que el REC fa mal a la institució i a l’administració pública i també en fa als proveïdors que 
presten els seus serveis al Consell de Mallorca. Diu que era perfectament evitable, quasi el 85% 
d’aquests REC són altra vegada factures de tràmit ordinari, atès que no han estat capaços d’adjudicar i 
de contractar legalment. Concretament, més de 0,5 M€ corresponen a factures d’ENDESA. Reconeix 
que és difícil, licitar un contracte d’energia elèctrica, però totes les institucions en tenen un, i aprofita 
per retreure que ja fa un any i mig que la institució es troba sense contracte d’energia elèctrica, cosa 
que al seu parer és un despropòsit.  

Tothom sap que, al marge de la situació econòmica, el major problema que té aquesta institució és la 
manca d’agilitat administrativa. Recorda que abans existia el Departament d’Innovació, que tenia cura 
d’homogeneïtzar els processos i d’intentar pal·liar aquesta situació, però el nou equip de govern el va 
fer desaparèixer amb l’argument que era un malbaratament de doblers.  

Davant aquest fet, afirma que suposa més malbaratament la manera de gestionar actual, que 
aconsegueix uns preus per damunt dels que s’aconseguirien amb un contracte ben tramitat.  

Espera que la consellera digui que aquest seguit de REC s’acaba en aquest Ple, atès que el Consell de 
Mallorca té un pressupost cada vegada més petit. Així, l’any 2012 s’han executat 22 M€ de despesa en 
béns i serveis, que són pràcticament tots els REC. D’aquests 22 M€ un 15% és el que signifiquen 
aquests REC. 

Fa notar que tramitar el 15% d’un pressupost, com a mínim el pressupost del capítol de despeses i béns, 
a cop de REC no té cap sentit.  

Expressa el desacord total del seu Grup pel que fa a aquesta forma de gestionar el pressupost i espera 
que canviïn d’estratègia sobre la forma de gestionar el Consell de Mallorca. 

Anuncia, finalment, que el seu Grup s’abstendrà de votar aquesta proposta perquè opina que, tot i això, 
els proveïdors del Consell de Mallorca tenen dret a cobrar els serveis que han prestat i no en tenen cap 
culpa, del que ocorre en el sí d’aquesta institució. 

La Sra. ROIG (consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública) 

Adverteix, d’entrada, que els 13 REC que se presenten avui s’haguessin pogut refondre en un o dos, 
atès que 9 o 10 d’aquests corresponen a factures d’ENDESA que s’han presentat desglossades per 
departaments. En conseqüència, es pot parlar d’un sol REC d’ENDESA. 

D’altra banda, lamenta haver de dir que no serà el darrer REC que se presenti d’aquesta empresa, atès 
que el passat divendres es va reunir la Mesa de contractació del concurs per al subministrament elèctric 
i només s’ha presentat ENDESA.  

Observa que es va obrir el primer sobre i va presentar deficiències.  
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Informa que només s’ha presentat una empresa, per la qual cosa, fins que no estigui resolt el concurs 
del contracte de subministrament d’energia elèctrica, les factures que mensualment presenta l’actual 
companyia subministradora s’hauran de presentar com a REC. Ho lamenta i assegura que treballen de 
valent sobre aquesta qüestió, però fa notar que els terminis són els terminis i ho hauran de fer tal i com 
ha explicat.  

Quant a l’explicació sobre les discrepàncies que ha demanat el Sr. Font, li diu que no sap exactament 
quines són, però normalment la discrepància se formula quan la Intervenció General del Consell de 
Mallorca no està d’acord amb el procediment per mitjà del qual s’ha fet l’adjudicació, és un problema 
de procediment.  

Assegura que no se presentaria al Ple sense haver-se assegurat prèviament que el servei s’ha prestat, i 
aquest és el cas. En conseqüència, les discrepàncies no són sobre aquesta qüestió; el servei ha quedat 
acreditat, però Intervenció considera que el procediment no ha estat l’adequat.  

Tot i això, també reconeix que el procediment de REC no és el més adequat, i assegura que ho repetirà 
totes les vegades que calgui.  

Sobre aquesta qüestió, pensa que tothom hauria de ser sincer i demostrar la mateixa honestedat que ella 
quan reconeix que no pot afirmar que no en presentarà més, tot i que li agradaria poder-ho dir.  

Retreu que els responsables de govern durant la passada legislatura diguin que no varen dur mai cap 
REC al Ple, i que la seva gestió era tan bona que no hi havia cap factura que s’hagués de presentar per 
aquest procediment. Evidentment, el cert és que en duien, i ho feien durant tot l’any; és suficient llegir 
les actes per comprovar-ho. 

Confirma a la Sra. Sánchez que, efectivament, són factures de tràmit ordinari i li diu que desconeix 
quines són les factures de tràmit extraordinari. Reitera que són de tràmit ordinari, de prestació de 
serveis.  

Recorda que la primera vegada que va presentar un REC va reconèixer que hi havia una sèrie de 
contractes –no adjudicats encara- que corresponien a subministraments diversos. Actualment tots ja 
estan adjudicats i l’únic que queda pendent sobre la taula és el de subministrament d’energia elèctrica.  

Discrepa del parer de la Sra. Sánchez en relació al Departament d’Innovació. Diu que la Sra. Sánchez 
reitera, a cada Ple, que confiaven molt en que aquest departament els havia de resoldre tots els 
problemes però opina, amb tot el respecte a les nou persones que el conformaven, que quan va prendre 
possessió el nou equip de govern aquestes nou persones duien mig any de feina i no hi havia res fet, raó 
per la qual no sap per quan esperava la Sra. Sánchez que aquelles persones li donassin  la solució a tots 
els problemes.  

Reitera que era aquesta, la realitat, i a més a més amb un cost brutal per a la institució.  

El Sr. FONT intervé a continuació, en torn de rèplica. 

Diu que pot entendre, fins un cert punt, que la Sra. Roig en aquest moment no recordi quines són les 
discrepàncies, però insisteix a recordar-li que se refereixen als punts 12 (Presidència) i al punt 27 (Medi 
Ambient, Institut de l’Esport Hípic). En conseqüència, considera que els consellers executius, que són 
presents al Ple, ho podrien explicar. 

La Sra. SÁNCHEZ  intervé tot seguit en torn de rèplica. 

Reconeix que presentaven REC, durant l’anterior legislatura, però sobre el que la Sra. Roig no entén, 
referit a les factures de tràmit ordinari, -que són els serveis que es poden planificar perfectament, que se 
repeteixen cada any, sempre igual, i en conseqüència se sap exactament quan n’acaba un i quan en 
comença un altre- assenyala que ho fan totes les institucions, i que se tenien perfectament adjudicats i 
contractats d’acord a la legalitat.  

Opina que el que passa des del mes de desembre de 2012 és que aquesta gestió ordinària del Consell de 
Mallorca ha decaigut. Recorda que tenia unes inèrcies, i que funcionava, i ara sembla que no funciona.  

Retreu les retallades que s’han aplicat al sistema que s’utilitzava, per la qual cosa adverteix que la 
gestió que fan actualment d’aquest tipus de serveis resulta encara més cara, i ho explica tot seguit. 

En primer lloc, pel fet que les empreses se presenten amb unes bases extraordinàries, en relació a la 
situació de crisi actual. En segon lloc, perquè se gasta sense la transparència necessària, precisament 
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quan més necessària resulta. En tercer lloc, perquè s’allarga encara més el termini de pagament als 
proveïdors i a les empreses, que tenen tantes dificultats per cobrar de l’administració pública.  

És  per aquestes raons que el seu Grup no pot estar d’acord amb la gestió que fa l’equip de govern 
d’aquesta institució pública. Fa notar que s’hauria de gestionar millor que una empresa, i es fa tot el 
contrari, va empitjorant més i més de cada dia que passa.  

El Sr. JUAN (conseller executiu de Presidència) intervé a continuació per donar les explicacions 
adients sobre el punt 12. 

Comenta que el Departament de Presidència presenta dos REC i que, tot i que el Sr. Font no faci cap 
referència al punt 11, explica que tant el que se refereix a Raixa com el de  la Direcció Insular de 
Projectes pertanyen a factures d’ENDESA, per la qual cosa ja s’han donat les explicacions oportunes. 

D’altra banda, hi ha una sortida de gegants al castell de Bellver que està fora de contracte. Fa notar que 
l’oposició ja coneix prou bé les dificultats que existeixen per aconseguir un contracte de trasllat i 
manteniment dels gegants, atès que abans ho feien també moltes vegades fora de contracte. Indica que 
el REC del punt 12 correspon concretament al pagament d’honoraris per al manteniment, conservació i 
reparació dels gegants (el rei Jaume II i la reina Esclarmonda de Foix) realitzat durant l’any 2012.  

Quant als problemes sorgits amb la Intervenció, explica que efectivament, n’hi ha, perquè tenen el 
problema d’adequació al preu de mercat, atès que ocorre el mateix que amb el cas de GESA o 
ENDESA, quan només hi ha una empresa el tràmit de l’adequació al preu de mercat se fa molt 
complicat. Informa que, en aquest cas concret, la despesa és de 2.983,00€ i correspon al manteniment 
dels gegants, que està fora de contracte.  

Informa que també es troba fora de contracte el trasllat dels gegants, per bé que ara mateix s’ha 
aconseguit que el trasllat estigui dins el contracte, però se tornen a plantejar problemes, atès que 
l’empresa que fa aquesta feina no pot fer el manteniment, raó per la qual tornaran a tenir aquest 
problema pel que fa al manteniment, que evidentment s’ha de fer.  

Assenyala que tenen l’informe favorable de tots els tècnics, excepte el de la Intervenció del Consell de 
Mallorca; aquesta és l’explicació que demana el Sr. Font.  

Adverteix, tot i això, que és el mateix problema que se va tenir en anteriors legislatures, i fa avinent que 
ara també l’ha tengut l’actual equip de govern.  

La Sra. SOLER (consellera executiva de Medi Ambient intervé tot seguit.  

Dóna les explicacions oportunes sobre el REC del punt 27 de l’ordre del dia.  

Diu que es tracta de factures que provenen dels anys 2008, 2009, 2010 i 2011, que no es varen incloure 
en el Decret Montoro, en primer lloc perquè no varen demanar les seves pròpies certificacions i les 
discrepàncies que existeixen per part de la Intervenció són en el sentit que en primer lloc havien 
d’acreditar el crèdit suficient –que ja s’ha acreditat- i en d’altres sí que és cert que s’hauria de justificar 
perquè l’Institut Hípic duu aquest tipus de despesa.  

Opina el mateix, que s’hauria de justificar. Diu també que, especialment dels anys 2008 i 2009, 
trobaran factures d’un import bastant elevat, referides a publicitat, sempre d’un mateix mitjà de 
comunicació ( de 2.784€, 2.512€, 900€) i durant l’any 2009 se continua igual i, en conseqüència, s’han 
de pagar. Diu que se podria discutir aquesta discrepància en concret, l’eleven al Ple, paguen la factura i 
ja està.  

Observa que, a partir d’ara, aquestes factures ja no hi són i que aquestes són les discrepàncies que han 
elevat al Ple; és això, el que hi ha.  

La Sra. ROIG reitera que el REC no és la figura recomanable, però no són els únics que n’han 
presentat.  

Adverteix que els consellers i conselleres del PP han hagut d’aprovar, per REC, despeses que no els 
corresponien, sinó que venien de passades legislatures, com ara inversions referides a un pont de Son 
Espases i qüestions semblants, que no s’havien fet d’acord al procediment establert, i el PP ho ha hagut 
d’aprovar per la via del REC.  

En conseqüència, no tot eren despeses de l’actual equip de govern, sinó que s’han presentat per REC 
despeses de la passada legislatura, i vol que quedi clar. 
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Diu a la Sra. Sánchez, en relació als contractes de servei, li recorda que quan se va debatre aquesta 
qüestió ja li va advertir que es trobaven tots fora de contracte però avui ja li ha advertit que s’hi ha fet 
feina i a dia d’avui estan tots adjudicats, tret de la qüestió de l’energia elèctrica. 

Quant a la qüestió de la transparència, adverteix que l’oposició no se’n preocupa més que l’equip de 
govern, i ho demostra en el Ple. 

Pel que fa als proveïdors, l’equip de govern també se’n preocupa, però no perquè ho digui l’oposició.  

Tot seguit indica que tot el conjunt de REC que es va presentar fa mesos que corresponia a l’any 
anterior, referits a factures dels contractes de subministraments de serveis, ja estan pagades als 
proveïdors perquè tenia la consideració de prioritari. 

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

 

DEPARTAMENT DE PRESIDÈNCIA. 

 

PUNT 11. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ, AUTORITZACIÓ, 
DISPOSICIÓ I RECONEIXEMEMT DE L’OBLIGACIÓ D’UN 
RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS DEL DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA. ANY 2013. REC 171/13. F/2013/18, F/2013/19 i F/2013/20. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu de Presidència: 
 
1. S'han presentat factures emeses l’any 2013, corresponents a despeses corrents que 
provenen dels anys 2012 i 2013, referents a serveis i subministraments prestats amb 
destí a Raixa, DI de Projectes i DI de Relacions Institucionals, adscrits al Departament 
de Presidència, que, si bé hi havia disponibilitat pressupostària,  no s’ha seguit el 
procediment legalment establert. 
 
2. S'han emès informes justificatius, informes jurídics i informe d'Intervenció General, 
número de referència REC 171/13 de data 5 d’agost de 2013, que figuren al 
corresponent expedient. 
 
3. És procedent el reconeixement de la despesa per tal d'evitar l'enriquiment injust que 
suposaria no pagar a tercers els drets adquirits davant la corporació i obligar als 
particulars a haver de recórrer davant els tribunals de justícia per el cobrament dels 
seus crèdits. 
 
4. D’acord amb la legislació vigent, correspon al Ple del Consell de Mallorca el 
reconeixement extrajudicial de crèdits, expedient que, amb caràcter previ, haurà de 
dictaminar la Comissió Informativa corresponent. 
 
5. D’acord amb les bases d’execució, correspon a la consellera executiva d’Hisenda i 
Funció Pública l’ordenació dels pagaments.  
 
Per tot això, propòs al Ple adopti el següent 
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A C O R D 
 
1r. Aprovar el reconeixement extrajudicial del crèdit que es detalla a la relació 
adjunta, que fa un total de SIS MIL TRENTA AMB VUITANTA-SIS (6.030,86) 
EUROS. 
 
2n. Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions de les factures incloses a la 
relació adjunta, per import total de SIS MIL TRENTA AMB VUITANTA-SIS 
(6.030,86) EUROS, contretes pel Departament de Presidència segons el següent 
detall: 
 

  
CODI 

RELACIÓ 
CENTRE   RC  

1 F/2013/18 Raixa 5.242,23 € 220130013486 

2 F/2013/20 DI de Projectes 486,61 € 220130008005 

3 F/2013/19 DI Relacions Institucionals 302.02 € 220130008006 

    TOTAL 6.030,86 €   

 
 
3r. Atesa l’existència de crèdit adequat i suficient al pressupost de l’exercici 2013, les 
despeses aprovades amb els codis de relació relacionats en el punt anterior 
s’imputaran a les aplicacions pressupostàries que figuren als documents RC.   
 
4r. Proposar a la consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública l’ordenament dels 
pagaments. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per desset vots a favor (PP), cap vot en contra 
i tretze abstencions (PSOE i MÉS per Mallorca). 

 

PUNT 12. PROPOSTA D’ACORD DE RESOLUCIÓ DE DISCREPÀNCIA 
AMB LA INTERVENCIÓ GENERAL I D’APROVACIÓ D’UNA PROPOSTA 
D’ACORD DE PLE, PER A L’APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT 
EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS DE DESPESES FACTURADES A 
L’EXERCICI 2013, DEL DEPARTAMENT DE PRESIDÈNCIA (DI DE 
RELACIONS INSTITUCIONALS). 
 
Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu de Presidència: 
 
ANTECEDENTS: 
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1. S'ha presenta una factura corresponent a serveis prestats amb destí al Departament 
de Presidència durant l’any 2012 i emesa l’any 2013, que no han seguit el 
procediment legalment establert. 
 
2. S'ha emès informe jurídic i informe d'Intervenció General núm. ref. REC 203/13 de 
data 4 de setembre de 2013, que figuren al corresponent expedient. 
 
3. És procedent el reconeixement de la despesa per tal d'evitar l'enriquiment injust que 
suposaria no pagar a tercers els drets adquirits davant la corporació i obligar als 
particulars a haver de recórrer davant els tribunals de justícia per el cobrament dels 
seus crèdits. 
 
4. El Departament de Presidència del Consell de Mallorca va iniciar l’expedient per a  
l’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits de despeses corresponents a 
l’exercici 2012. En aquest sentit es va sotmetre  l’expedient a la fiscalització 
preceptiva prèvia de la Intervenció General i va ser fiscalitzat de disconformitat, 
posant de manifest, entre altres, les següents deficiències essencials: “... i que no 
s’acredita/informa que els preus del geganter son adequats als vigents de mercat ...”. 
 
5. El Departament de Presidència ha plantejat discrepància a la Intervenció General 
del Consell tal i com es preveu a la base d’execució 55 del vigent pressupost i la 
Intervenció General ha considerat que persisteixen les objeccions de l’informe de 
disconformitat emès. 
 
6. A més, consta a l’expedient: 
Informe justificatiu de la secretària tècnica del Departament de Medi Ambient. 
Informe justificatiu del secretari tècnic de Presidència. 
Informe jurídic del cap de servei de la Secretària Tècnica del Departament de 
Presidència. 
Certificat de reserva de crèdit. 
 
7. D’acord amb la legislació vigent, correspon al Ple del Consell de Mallorca el 
reconeixement extrajudicial de crèdits, expedient que, amb caràcter previ, haurà de 
dictaminar la Comissió Informativa corresponent. 
 
8. D’acord amb les bases d’execució, correspon a la consellera executiva de 
d’Hisenda i Funció Pública l’ordenació dels pagaments. 
 
Atès l’abans exposat, l’Hble. Sr. conseller executiu del Departament de Presidència, 
en ús de les atribucions que li són conferides per la legislació vigent, proposa al Ple de 
la corporació que adopti el següent  
 

A C O R D: 
 
1r. Resoldre la discrepància plantejada entre el Departament de Presidència i la 
Intervenció General a favor del centre gestor en relació a l’expedient d’aprovació del 
reconeixement extrajudicial de crèdits de despeses corresponents a l’exercici 2013 
(Informe de fiscalització amb número de referència REC 203/13) 
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2n. Aprovar el reconeixement extrajudicial del crèdit que se detalla a la relació 
adjunta, que fa un total de DOS MIL NOU-CENTS VUITANTA-TRES EUROS 
AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS (2.983,86 €), a favor del Sr. Joan Berga Cifre, NIF 
43.005.233-V, c/ Porta de la Mar, 15-3r, 07001 Palma. 
 
3r. Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació de la factura inclosa a la relació 
adjunta, per import total de DOS MIL NOU-CENTS VUITANTA-TRES EUROS 
AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS (2.983,86 €), a favor del Sr. Joan Berga Cifre, NIF 
43.005.233-V, c/ Porta de la Mar, 15-3r, 07001 Palma, contreta pel Departament de 
Presidència segons el següent detall: 
 

  CODI RELACIÓ CENTRE   IMPORT RC  

1 F/2013/5 DI Relacions Institucionals 2.983,86 € 220130001824 
    TOTAL 2.983,86 €   
 
 
4t. Atesa l’existència de crèdit adequat i suficient al pressupost de l’exercici 2013, les 
despeses aprovades amb els codi de relació relacionades en el punt anterior 
s’imputaran a les aplicacions pressupostàries que figuren al document RC de cada 
expedient. 
 

5è. Proposar a la consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública l’ordenament dels 
pagaments. 

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

 
DEPARTAMENT D’URBANISME I TERRITORI 
 
PUNT 13. PROPOSTA D’ACORD PER A L’APROVACIÓ DEL 
RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS DEL DEPARTAMENT 
D’URBANISME I TERRITORI (DIRECCIÓ INSULAR DE CARRETERES) 
DE ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL. 
  
Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu d’Urbanisme i Territori:  

Fets 

1. L’empresa ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL  ha presentat factures de 
subministrament elèctric de les carreteres del Consell de Mallorca del mes de maig 
amb destí al departament  d’Urbanisme i Territori (Direcció Insualr  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. 
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3. La disposició addicional dinou  del  TRLCSP estableix la responsabilitat 
patrimonial de les autoritats i personal al servei de les administracions públiques 
derivades de les seves actuacions afegint que, “la infracció o aplicació indeguda dels 
preceptes que conté aquesta llei per part del personal al servei de les administracions 
públiques, quan hi hagi almenys negligència greu, constitueix falta molt greu de la 
que la seva responsabilitat disciplinària s’exigirà de conformitat amb la normativa 
específica en la matèria”. 

4. Es procedent el reconeixement de la despesa per tal d’evitar l’enriquiment 
injust que suposaria no pagar a tercers els drets adquirits davant la corporació. 

5. S’ha remès la documentació pertinent a Intervenció general per a la seva 
fiscalització. 

Per tot això i en virtut de les competències que em confereix la legislació vigent règim 
local i d’acord amb la base 26 de les d’execució del pressupost de 2013 en relació a la 
competència del reconeixement extrajudicial de crèdits, el Conseller executiu 
d’Urbanisme i Territori  proposa al Ple de la Corporació que adopti el següent : 

ACORD 

1. Aprovar i  reconèixer, extrajudicialment un crèdit per import total de  106.802,40  
€, contret pel Departament d’Urbanisme i Territori (Direcció Insular  de  Carreteres) ,  
a favor de les persones físiques o jurídiques que consten a la relacions adjuntes. 

2. Proposar a la consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública  l’ordenament dels 
pagaments. 

3. Notificar aquest Acord a Intervenció General. 

 

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

 
PUNT 14. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT 
EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT DEL DEPARTAMENT D’URBANISME I 
TERRITORI-SERVEI D’ITV CORRESPONENT A L’ANY 2013. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu d’Urbanisme i Territori:  
 

Ateses les factures presentades  per l’empresa Endesa Energia SA Unipersonal 
corresponents a serveis prestats amb destí al Servei d’ITV del Departament 
d’Urbanisme i Territori, que no han seguit el procediment legalment establert. 

Atès que procedeix el reconeixement de la despesa per tal d'evitar l'enriquiment injust 
que suposaria no pagar a tercers els drets adquirits davant la corporació i obligar als 
particulars a haver de recórrer davant els tribunals de justícia per el cobrament dels 
seus crèdits. 
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Atesa la memòria justificativa, i l’informe d’Intervenció General que figuren al 
corresponent expedient. 

Atesa la disposició addicional 19 del Text Refòs de la  Llei de Contractes del Sector 
Públic que regula la responsabilitat patrimonial de les autoritats i del personal al 
servei de les administracions Públiques derivada de les seves actuacions en matèria de 
contractació administrativa, tant per danys causats a  particulars com a la pròpia 
Administració, que s'exigirà d'acord amb el que disposa el títol X de la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, i en el Reial Decret 429/1993, de 26 de març, pel qual s'aprova el 
Reglament dels procediments de les Administracions Públiques en matèria de 
responsabilitat patrimonial. Atès que el punt 2 diu que  la infracció o aplicació 
indeguda dels preceptes continguts en aquesta Llei per part del personal al  servei de 
les administracions públiques, quan hi hagi almenys negligència greu, constituirà falta 
molt greu, que s’exigirà d'acord amb la normativa específica en la matèria. 

Atès que hi ha crèdit adequat i suficient al pressupost de despeses per a l’any 2013 per 
fer front a la totalitat de les despeses. 

Atès que d’acord amb la legislació vigent, i d’acord amb la base 26 de les d’execució 
del pressupost de 2013, correspon al ple del Consell de Mallorca el reconeixement 
extrajudicial de crèdits i amb caràcter previ haurà de dictaminar la Comissió 
Informativa corresponent. 

Per tot l’exposat, es proposa que el Ple adopti el següent 

ACORD 

1. Aprovar el reconeixement extrajudicial d’un crèdit de DOS-MIL SIS-CENTS SET 
EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS (2.607,96 €), a càrrec del pressupost de 
2013 del Departament d’Urbanisme i Territori, d’acord amb el que disposa la base 26 
de les d’execució del pressupost pel 2013. La quantitat abans esmentada es distribueix 
segons el llistat F/2013/25, que formen part de la documentació annexa a aquesta 
proposta. 
 
2. Autoritzar, disposar i reconèixer una obligació de DOS-MIL SIS-CENTS SET 
EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS (2.607,96 €), contret pel Departament 
d’Urbanisme i Territori, a favor de les persones jurídiques que consten a la relació 
F/2013/25 a càrrec del pressupost de 2013 del Departament d’Urbanisme i Territori.  
 
3. Proposar que s’ordeni el seu pagament a la conseller 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 
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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. 

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

 
 
 DEPARTAMENT D’HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA 
 
PUNT 15. PROPOSTA D’ACORD SOBRE EL RECURS DE REPOSICIÓ QUE 
HA INTERPOSAT EL COL·LEGI D’ENGINYERS DE CAMINS, CANALS I 
PORTS, CONTRA L’ACORD DEL PLE DEL CONSELL DE MALLORCA DE 
MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva d’Hisenda i 
Funció Pública: 
 

Primer.- A la sessió del Ple del Consell de Mallorca de dia 25 de febrer de 2013, 
s’aprovà la modificació de la Relació de llocs de treball (RLT) d’aquesta 
Administració. Aquest Acord, que incloïa la modificació de l’RLT com a document 
annex, es publicà al BOIB núm. 33 de 9 de març de 2013. 

Segon.- José Javier Díez Roncero, Secretari General del Col·legi d’Enginyers de 
Camins, Canals i Ports i en representació d’aquest, ha interposat recurs de reposició 
contra l’indicat Acord d’aprovació de modificació de l’LRT del Consell de Mallorca, 
a través del qual sol·licita incloure l’Enginyeria de Camins, Canal i Ports a diversos 
llocs de l’RLT. 

Tercer.- Els informes que han emès la Cap de la Secció de Planificació i Supervisió en 
data 4 de juny de 2013 i la TAG del Servei Tècnic de Recursos Humans en data 19 de 
juny de 2013, en relació amb el recurs de reposició que ha interposat el Col·legi 
d’enginyers de camins, canals i ports, contra l’Acord del Ple del Consell de Mallorca 
de data 25 de febrer de 2013 de modificació de la relació de llocs de treball. 

Quart.- A la Mesa general de negociació conjunta del personal funcionari i del 
personal laboral, duta a terme dia 20 de juny de 2013, s’ha informat sobre el recurs de 
reposició que ha interposat el Col·legi d’enginyers de camins, canals i ports, contra 
l’Acord del Ple del Consell de Mallorca de 25 de febrer de 2013, de modificació de la 
relació de llocs de treball. 

Cinquè.- Aquest recurs de reposició que ha interposat el Col·legi de Camins, Canals i 
Ports s’ha interposat contra un acte del Ple del Consell de Mallorca, que és un òrgan 
que esgota la via administrativa, d’acord amb els articles 109.c)  de la Llei 30/1992 i 
22.1.a) de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars i és aquest mateix 
òrgan el competent per a resoldre’l. 
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Vist tot l’anterior, la consellera executiva del departament d’Hisenda i Funció Pública, 
en virtut de les atribucions conferides pel vigent Decret d’organització del Consell de 
Mallorca, eleva al Ple de la Corporació, per a la seva aprovació, el següent acord:  

Primer.- Estimar parcialment el recurs de reposició que ha interposat José Javier Díez 
Roncero, Secretari General del Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports i en 
representació d’aquest, contra l’Acord del Ple del Consell de Mallorca adoptat en 
sessió de dia 25 de febrer de 2013, que aprovà la modificació de la Relació de llocs de 
treball (RLT) d’aquesta Administració, de manera que:  

a) S’estima:  

a. Incloure la titulació d’Enginyeria de camins, canals i ports al lloc Codi 
00244, Tècnic –a especialista en seguretat del treball, de la Secció de 
Prevenció del departament d’Hisenda i Funció Pública. 

En conseqüència, allà on diu:  

Codi Lloc Destinació NL TL CD CE FP Adm Gr. PD RN Jor Categories Titulació/Altres Requisits Català Observacions 

.../ Departament d'Hisenda i Funció Pública/Direcció insular d'Hisenda i Funció Públcia/Servei Tècnic de Recursos Humans/Secció de Prevenció   
00244 Tècnic -a especialista 

en seguretat del treball 
Palma  1 N 22 34 C C1 A1/ 

A2 
N N 1 Tècnic -a superior  

esp. seguretat treball 
Tècnic -a GM  
espec seguretat treball 

Curs d'un mínim 600h. (RD 39/1997) en 
Seguretat en el Treball 
Enginyeria tècnica industrial 
Arquitectura tècnica 
Llicenciatura en químiques 
Arquitectura superior 
Enginyeria industrial 
Tres anys complets de la llicenciatura en 
químiques 
Carnet de conduir B 

C   

Ha de dir:  

Codi Lloc Destinació NL TL CD CE FP Adm Gr. PD RN Jor Categories Titulació/Altres Requisits Català Observacions 

.../ Departament d'Hisenda i Funció Pública/Direcció insular d'Hisenda i Funció Públcia/Servei Tècnic de Recursos Humans/Secció de Prevenció   
00244 Tècnic -a especialista 

en seguretat del treball 
Palma  1 N 22 34 C C1 A1/ 

A2 
N N 1 Tècnic -a superior  

esp. seguretat treball 
Tècnic -a GM  
espec seguretat treball 

Curs d'un mínim 600h. (RD 39/1997) en 
Seguretat en el Treball 
Enginyeria tècnica industrial 
Arquitectura tècnica 
Llicenciatura en químiques 
Arquitectura superior 
Enginyeria industrial 
Enginyeria de camins, canals i ports 
Tres anys complets de la llicenciatura en 
químiques 
Carnet de conduir B 

C   

b. Incloure la categoria d’Enginyer –a de camins, canals i ports al lloc 
Codi 00257, Cap de Servei d’Assistència Tècnica a Obres, del departament de 
Cooperació Local. 

En conseqüència, allà on diu:  

Codi Lloc Destinació NL TL CD CE FP Adm Gr. PD RN Jor Categories Titulació/Altres Requisits Català Observacions 

.../ Departament de Cooperació Local/Direcció insular de Cooperació Local i Suport Municipal/Servei d’Assistència Tècnica als Municipis   
00257 Cap de Servei 

d’Assistència Tècnica 
a Obres 

Palma  1 S 28 050 C C3 A1 S N 1 Enginyer –a industrial 
Arquitecte –a Superior 

Carnet de conduir B B   

Ha de dir:  
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Codi Lloc Destinació NL TL CD CE FP Adm Gr. PD RN Jor Categories Titulació/Altres Requisits Català Observacions 

.../ Departament de Cooperació Local/Direcció insular de Cooperació Local i Suport Municipal/Servei d’Assistència Tècnica als Municipis   
00257 Cap de Servei 

d’Assistència Tècnica 
a Obres 

Palma  1 S 28 050 C C3 A1 S N 1 Enginyer –a industrial 
Arquitecte –a Superior 
Enginyer –a de 
camins, canals i ports 

Carnet de conduir B B   

c. Incloure la titulació d’Enginyeria de camins, canals i ports al lloc Codi 
01065, Tècnic –a de bombers –es, del Servei de Bombers de Mallorca del 
departament de Cooperació Local. 

En conseqüència, allà on diu:  

Codi Lloc Destinació NL TL CD CE FP Adm Gr. PD RN Jor Categories Titulació/Altres Requisits 
Cat 
alà 

Observacions 

.../ Departament de Cooperació Local/Direcció insular d’Emergències/Servei de Bombers de Mallorca   
01065 Tècnic –a de bombers 

–es 
Palma  1 S 24 038 C C1 A1/A

2 
N N 1 Tècnic –a superior 

d’emergències 
Tècnic –a de grau 
mitjà d’emergències 

Enginyeria tècnica industrial 
Arquitectura tècnica 
Arquitectura superior 
Enginyeria industrial 
Carnets de conduir B i BTP 

B Aquest lloc té atribuïda la realització 
de guàrdies de localització d’acord 
amb la programació establerta i 
segons la sistemàtica de l’annex 5 
dels Acords per al personal funcionari 
de 1991 

Ha de dir:  
Codi Lloc Destinació NL TL CD CE FP Adm Gr. PD RN Jor Categories Titulació/Altres Requisits 

Cat 
alà 

Observacions 

.../ Departament de Cooperació Local/Direcció insular d’Emergències/Servei de Bombers de Mallorca   
01065 Tècnic –a de bombers 

–es 
Palma  1 S 24 038 C C1 A1/A

2 
N N 1 Tècnic –a superior 

d’emergències 
Tècnic –a de grau 
mitjà d’emergències 

Enginyeria tècnica industrial 
Arquitectura tècnica 
Arquitectura superior 
Enginyeria industrial 
Enginyeria de camins, canals 
i ports 
Carnets de conduir B i BTP 

B Aquest lloc té atribuïda la realització 
de guàrdies de localització d’acord 
amb la programació establerta i 
segons la sistemàtica de l’annex 5 
dels Acords per al personal funcionari 
de 1991 

Així mateix, s’aclareix que als llocs codi 683 i 684 del Servei d’Expropiacions del 
departament d’Urbanisme i Territori, no s’ha d’interpretar que als Enginyers de 
camins, canals i ports se’ls requereix també la llicenciatura de dret, sinó que 
aquesta es refereix a la categoria de Tècnic –a Superior. 

b) Es desestimen la resta de peticions. 

Segon.- Publicar aquest Acord al Butlletí Oficial de les Illes Balears. 

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

Anuncia que el seu Grup s’abstendrà de votar aquest punt, en el mateix sentit que ho va fer en la 
darrera Comissió Informativa.  

Considera que si se fa una revisió ben detallada de les titulacions que consten en la Relació de Llocs de 
Treball (RLT) del Consell de Mallorca s’ha de fer de tots i cadascun dels llocs de feina. 

Observa que en aquest cas s’ha presentat un recurs i s’ha d’atendre. Si s’entén que s’ha d’admetre part 
d’aquest recurs, s’ha de reflectir sobre la RLT, però entén que aquesta feina s’ha de començar ja. 

Recorda que la consellera d’Hisenda i Funció Pública va dir que aquesta era la intenció que tenien, però 
el seu Grup insisteix a demanar que se faci extensiu a tota la RLT i s’intenti homogeneitzar totes les 
titulacions que se demanen, en els distints departaments, per a llocs de treball similars.  

Afirma que actualment el criteri no ho és, homogeni. Reconeix que és una qüestió que ja ve de molt 
enrere, sobre la qual s’ha fet feina, i saben que se’n segueix fent, però fa notar que s’ha de continuar en 
aquesta direcció. 

Per acabar, reitera que el vot del seu Grup serà l’abstenció. 
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La Sra. ROIG (consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública) intervé tot seguit. 

Recorda que la Sra. Garrido ja va rebre la resposta oportuna del Sr. Pons, director insular d’Hisenda i 
Funció Pública, durant la darrera reunió de la Comissió Informativa. El Sr. Pons va assegurar que se fa 
feina sobre aquesta qüestió i que revisaran i ampliaran tot el que calgui fer. 

Observa que la RLT no és un document tancat que no pugui sofrir diverses variacions i millores abans 
de ser aprovat, i és justament això el que fa el Sr. Pons conjuntament amb els diversos representants 
sindicals. 

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

 
 
PUNT 16. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT NÚM. 9 DE 
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST PROPI DE LA 
CORPORACIÓ PER A L’EXERCICI DE 2013 (CE01/2013 I SUP 02/2013)  
 
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva d’Hisenda i Funció 
Pública: 

Aquesta consellera executiva, per provisió de 6 d’agost de 2013, atenent les necessitats que 
s’especifiquen a les memòries corresponents i de les quals n’hi ha constància en els 
antecedents de l’expedient, ordenà la incoació d’un expedient de modificació de crèdits en el 
Pressupost propi de la Corporació per a l’exercici de 2013, a l’objecte de poder atendre 
algunes despeses, les aplicacions a les quals s’havien d’imputar no estaven previstes en el 
pressupost vigent o les previsions no eren suficients. 

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 del RD 500/1990, de 20 d’abril i amb 
la base 10 de les d’execució del pressupost per a 2012, la consellera d’Hisenda i 
Funció Pública proposa al Ple de la Corporació que adopti el següent  

A C O R D 

PRIMER.- Aprovar l’expedient núm. 9 de modificació de crèdits en el pressupost 
propi de la Corporació vigent per a l’exercici 2013, d’acord amb el següent detall: 

EXPEDIENT NÚM. 9 MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST PROPI DE 2013 
    

* CRÈDIT EXTRAORDINARI (CE01/2013)  
    

Aplicació Descripció Import Projecte 

00.49225.62700 PROJECTES COMPLEXOS INNOVACIÓ, ORG. I MODERN. 1.482,75 2009.2.12125.1 

  TOTAL AUGMENTS PER CRÈDITS EXTRAORDINARIS 1.482,75  
    

FONTS DE FINANÇAMENT DELS CRÈDITS EXTRAORDINARIS   
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1) Baixes per anul·lació  
    

Aplicació Descripció Import Projecte 

00.92040.21600 MANTENIMENT EQUIPS INFORMÀTICS SVEI D'INFORMÀTICA 1.482,75   

TOTAL FONTS DE FINANÇAMENT PER CRÈDITS EXTRAORDINARIS 1.482,75  
    
    

* SUPLEMENTS DE CRÈDIT (EXP.SUP02/2013)  

    

A) Augment de crèdits per Suplements  
    

Aplicació Descripció Import  

00.23200.22200 TELÈFON PROMOCIÓ SOCIAL I ASSOCIACIONISME 6.625,14  

  TOTAL AUGMENTS 6.625,14  

    

B) Baixes per anul.lació  
    

Aplicació Descripció Import  

00.92040.21600 MANTENIMENT EQUIPS INFORMÀTICS SVEI D'INFORMÀTICA 6.625,14  

  TOTAL DISMINUCIONS 6.625,14  
    

Per la qual cosa queda anivellat el Pressupost. 

SEGON.- Aquest acord aprovatori serà considerat definitiu si no es produeixen 
reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor, una 
vegada s’hagi complit el que disposa l’article 112.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local, i també l’article 169 del Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, aprovat pel RDLEG 2/2004, de 5 de març. 

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

Comenta que el seu Grup tenia inicialment la intenció de votar a favor, atès que quan es tracta 
d’imports relativament petits la gestió pressupostària ho justifica, però s’han trobat que són 6.000€ per 
pagar despeses de telefonia mòbil i fixa per un contracte que va acabar a mitjans de 2012 i que per a 
2013 encara no està adjudicat.  

Retreu que ja es torni a repetir la situació, quan el contracte de telefonia mòbil és un tipus de contracte 
habitual i les necessitats de subministrament tampoc no varien tant, per la qual cosa costa d’entendre 
perquè no s’ha adjudicat, aquesta demora no té cap sentit.  

El seu Grup considera que aquest fet demostra un deteriorament de la gestió del Consell de Mallorca i, 
per les raons que ha explicat, s’abstendrà de votar aquest punt.  

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per desset vots a favor (PP), cap vot en contra 
i tretze abstencions (PSOE i MÉS per Mallorca). 
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PUNT 17. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT NÚM. 10 DE 
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST PROPI DE 2013 PER 
TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT (TR 05/2013)  
 
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva d’Hisenda i Funció 
Pública: 
 

Atesa la sol·licitud dirigida al Departament d’Hisenda i Funció Pública pel 
Departament d’Urbanisme i Territori així com la documentació que s’hi acompanya, 
relativa a la modificació de crèdits que afecten a aplicacions pressupostàries de 
despesa que pertanyen a diferents àrees de despeses dels departaments respectius.  

Atesa la provisió de la consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública de 14 d’agost 
de 2013, d’incoació d’un expedient de modificació de crèdit en el Pressupost vigent, a 
l’objecte de poder atendre les necessitats que s’especifiquen a la Memòria 
corresponent i de la qual hi ha constància en els antecedents de l’expedient. 

Vist que la Intervenció d’aquest Consell ha emès el dictamen preceptiu, on consten les 
operacions de modificacions de crèdit que es proposen per atendre les despeses 
esmentades, i d’acord amb allò que es preveu en els articles 179 i 180 del Reial decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals, concordants amb els articles 40 a 42 del Reial Decret 500/1990, de 
20 d’abril, i amb les bases 12 i 16 de les d’execució del pressupost per a 2013. 

En ús de les atribucions que tenc conferides, PROPÒS elevar a la consideració del Ple 
de la Corporació l’adopció del següent: 

ACORD 

Primer.- Aprovar l’expedient núm. 10 de modificació de crèdits en el pressupost propi 
de 2013, d’acord amb el detall següent: 

EXPEDIENT NÚM. 10 MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST 
PROPI DE 2013 

*TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS (TR 05/2013) 

1) Augment de crèdits per transferències 

APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES 

APLICACIÓ DESCRIPCIÓ IMPORT 

55.45300.61900 REPOSICIÓ INFRAESTRUCTURES CARRETERES 600.000,00 € 

 Total augments 600.000,00 € 

2) Disminucions de crèdits per transferències 

APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES 
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APLICACIÓ DESCRIPCIÓ IMPORT 

10.92900.50000 FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTS 600.000,00 € 

 Total disminucions 600.000,00 € 

Per la qual cosa queda anivellat el Pressupost. 

Segon.- De conformitat amb allò que disposa l’article 179, en relació amb el 169 del 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals i l’article 112.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del Règim Local l’expedient s’exposarà al públic, previ anunci 
al Butlletí Oficial de les Illes Balears, per un termini de quinze dies hàbils, durant els 
quals els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant aquest Ple, 
que disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del període 
d’exposició pública, per resoldre-les, i es considerarà aprovat definitivament si durant 
el termini esmentat no s’haguessin presentat reclamacions. La modificació de crèdit 
definitivament aprovada haurà de publicar-se al Butlletí Oficial de les Illes Balears. 

 

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

Manifesta el vot a favor del seu Grup per aquesta modificació de crèdit atès que se destinen 600.000 € 
del Fons de contingència per atendre les conseqüències de l’incendi que se va produir, lamentablement, 
en el terme municipal d’Andratx. 

La Sra. SÁNCHEZ (PSOE) intervé a continuació. 

Diu que el seu Grup votarà a favor d’aquesta modificació de crèdit, atès que és una despesa necessària i 
sobrevinguda. Tot i això, ara que s’han d’aprovar els pressuposts de 2014 de l’Estat i de la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears, aprofita per recordar que hi va haver un moment en què en aquesta 
institució hi havia una sèrie d’inversions estatutàries i que l’any 2010, gràcies a aquestes inversions, 
contemplades en l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, que preveia 3.000 M€ d’inversions en set 
anys, el Consell de Mallorca tenia una partida de 10 M€ per a la conservació de les carreteres de la 
serra de Tramuntana. Retreu que aquestes subvencions hagin desaparegut d’ençà que governa el Partit 
Popular, per la qual cosa el seu Grup expressa el desig que per a l’any 2014 se tornin a recuperar.  

Fa avinent que, vist el desastre que s’ha produït a Andratx i a Sant Elm i a Estellencs se podria donar 
una millor resposta si la instituciò tengués un finançament i una liquiditat millor que la que té 
actualment i no haver de recórrer al Fons de Contingència, per bé que és una sort tenir-lo. 

Finalment reitera el vot del seu Grup, favorable a aquesta proposta. 

La Sra. ROIG (consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública) intervé per fer un aclariment.  

Explica que els contractes de manteniment de la zona de carretera de la serra de Tramuntana (zona 1, 2 
i 3) no han sofert cap tipus de variació, retallada ni modificació alguna en relació al pressupost de l’any 
anterior. Diu que ho manifesta expressament per tranquil·litzar la Sra. Sánchez.  

En canvi, en aquest cas concret, per raó del greu incendi esmentat, sí que se va haver de fer una 
actuació extraordinària de reforç i atès que ha estat possible fer ús del Fons de Contingència per aquest 
motiu concret, s’ha pres aquesta decisió. 

Informa que al Servei de Carreteres hi havia una partida per destinar a aquest tipus d’inversions, si no 
hagués existit cap altra solució, però atès que es podia fer ús del fons de contingència per les raons que 
s’han explicat, s’ha determinat fer una transferència de crèdit. 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
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PUNT 18. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT NÚM. 11 DE 
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST PROPI DE LA 
CORPORACIÓ PER A L’EXERCICI DE 2013 (CE02/2013). 
 
Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu d’Hisenda i 
Funció Pública: 
 

El conseller executiu de Presidència, per suplència de la consellera executiva 
d’Hisenda i Funció Pública, per provisió de 28 d’agost de 2013, atenent les necessitats 
que s’especifiquen a les memòries corresponents i de les quals n’hi ha constància en 
els antecedents de l’expedient, ordenà la incoació d’un expedient de modificació de 
crèdits en el Pressupost propi de la Corporació per a l’exercici de 2013, a l’objecte de 
poder atendre algunes despeses, les aplicacions a les quals s’havien d’imputar no 
estaven previstes en el pressupost vigent o les previsions no eren suficients. 

Vist que la Intervenció d’aquest Consell ha emès el dictamen preceptiu, on consten les 
operacions de modificacions de crèdit 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 RDL 2/2004, de 5 de març, 
concordant amb els articles 35 a 38 del RD 500/1990, de 20 d’abril i amb la base 10 
de les d’execució del pressupost per a 2013,  

Per tot l’anterior, el conseller executiu de Presidència, per suplència de la consellera 
executiva d’Hisenda i Funció Pública, en ús de les atribucions que se li han conferit, 
proposa al Ple de la Corporació que adopti el següent:  

ACORD 

Primer.- Aprovar l’expedient núm. 11 de modificació de crèdits en el pressupost propi 
de 2013, d’acord amb el detall següent: 

Aplicació Descripció Import

20.34200.35200 INTERESSOS DEMORA POLIESPORTIU SANT FERRAN 12.243,72

TOTAL AUGMENTS PER CRÈDITS EXTRAORDINARIS 12.243,72

Aplicació Descripció Import

20.34200.22707 SERVEIS ESPORTIUS POLIESPORTIU SANT FERRAN 12.243,72

12.243,72

EXPEDIENT NÚM. 11 MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST PROPI DE 2013

* CRÈDIT EXTRAORDINARI (CE02/2013)

FONTS DE FINANÇAMENT DELS CRÈDITS EXTRAORDINARIS

1) Baixes per anul·lació

TOTAL FONTS DE FINANÇAMENT PER CRÈDITS EXTRAORDINARIS
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Per la qual cosa queda anivellat el Pressupost. 

Segon.- De conformitat amb allò que disposa l’article 177, en relació amb el 169 del 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals i l’article 112.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del Règim Local l’expedient s’exposarà al públic, previ anunci 
al Butlletí Oficial de les Illes Balears, per un termini de quinze dies hàbils, durant els 
quals els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant aquest Ple, 
que disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del període 
d’exposició pública, per resoldre-les, i es considerarà aprovat definitivament si durant 
el termini esmentat no s’haguessin presentat reclamacions. La modificació de crèdit 
definitivament aprovada haurà de publicar-se al Butlletí Oficial de les Illes Balears. 

 

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

 
PUNT 19. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT 
EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT DEL CORRESPONENTS A L’EXERCICI DE 
L’ANY EN CURS 2013 DEL DEPARTAMENT D’HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA ( 21.531,01 EUROS). 
 
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva d’Hisenda i Funció 
Pública: 
 

Atès que l’empresa ENDESA ENERGIA SAU ha presentat factures de despeses 
d’electricitat i gas que corresponen a subministrament de l’exercici 2012 i 2013, amb 
destí al departament Hisenda i Funció Pública les quals s’han d’imputar al 
pressupost de l’exercici corrent, com a conseqüència de no haver-se seguit el 
procediment legalment establert. 

Atès l’informe del Secretari tècnic de Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports 
de data  22 de juliol de 2013. 

Atès que s’ha remes la documentació pertinent a Intervenció General per a la seva 
fiscalització. 

Per tot això i en virtut de les competències que em confereix la legislació vigent règim 
local i d’acord amb la base 26 de les d’execució del pressupost d’enguany en relació a 
la competència del reconeixement extrajudicial de crèdits, la Consellera executiva 
d’Hisenda i Funció Pública  proposa al Ple de la Corporació que adopti el següent : 

ACORD 
1er.- Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit de les factures que 
s’adjunten corresponent a la  relació: 
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per un import total de 21.531,01  € (VINT-I-UN MIL CINC-CENTS TRENTA-UN 
EUROS AMB UN CÈNTIMS). 

La disposició addicional 19 de la TRLCSP imposa a l’administració l’exigència de 
responsabilitat de caràcter patrimonial derivada de les actuacions en matèria de 
contractació de les autoritats i del personal al servei de les Administracions públiques, 
afegint que, “la infracció o aplicació indeguda dels preceptes que conté aquesta Llei 
per part del personal al servei de les administracions públiques, quan hi hagi almenys 
negligència greu, constitueix falta molt greu la responsabilitat disciplinària de la qual 
s’exigeix de conformitat amb la normativa específica en la matèria. 

2on.- Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació a favor de ENDESA ENERGIA 
SAU que consta a la relació adjunta amb càrrec a l’operació RC  núm.  
220130013835. 

3er.- Proposar que s’ordeni el pagament a favor de ENDESA ENERGIA SAU que 
consta a la relació adjunta. 

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

 
PUNT 20. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT 
EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT DEL CORRESPONENTS A L’EXERCICI DE 
L’ANY EN CURS 2013 DEL DEPARTAMENT D’HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA ( 17.788,58 EUROS). 
 
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva d’Hisenda i Funció 
Pública: 
 

Atès que l’empresa ENDESA ENERGIA SAU ha presentat factures de despeses 
d’electricitat que corresponen a subministrament de l’exercici 2013, amb destí al 
departament Hisenda i Funció Pública les quals s’han d’imputar al pressupost de 
l’exercici corrent, com a conseqüència de no haver-se seguit el procediment legalment 
establert. 

DEPARTAMENT PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA CODI RELACIÓ IMPORT 

SERVEIS 
GENERALS I 
PATRIMONI 

10.92020.22100 3.887,27 

SERVEIS 
GENERALS CC LA 
MISERICÒRDIA 

10.92021.22100 

10.92021.22102 

4.392,80 

1.343,45 

SV.GRAL.S. LLAR 
JOVENTUT I 
INFÀNCIA 

10.92022.22100 

10.92023.22100 

10.92023.22102 

F/2013/23 

5.619,51 

5.619,51 

668,47 

  TOTAL 21.531,01 
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Atès l’informe del Secretari tècnic de Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i 
Esports de data  6 de juny de 2013. 

Atès que s’ha remes la documentació pertinent a Intervenció General per a la seva 
fiscalització. 

Per tot això i en virtut de les competències que em confereix la legislació vigent règim 
local i d’acord amb la base 26 de les d’execució del pressupost d’enguany en relació a 
la competència del reconeixement extrajudicial de crèdits, la Consellera executiva 
d’Hisenda i Funció Pública  proposa al Ple de la Corporació que adopti el següent : 

ACORD 
1er.- Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit de les factures que s’adjunten 
corresponent a la  relació: 

DEPARTAMENT PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA 
CODI 

RELACIÓ 
IMPORT 

SERVEIS GENERALS I 
PATRIMONI 

10.92020.22100 3.910,51 

SERVEIS GENERALS 
CC LA MISERICÒRDIA 

10.92021.22100 4.691,06 

SV.GRAL.S. LLAR 
JOVENTUT I INFÀNCIA 

10.92023.22100 

10.92022.22100 

F/2013/17 

4.593,51 

4.593,50 

  TOTAL 17.788,58 

 

per un import total de 17.778,58  € (DISSET MIL SET-CENTS SETANTA-VUIT 
EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS). 

La disposició addicional 19 de la TRLCSP imposa a l’administració l’exigència de 
responsabilitat de caràcter patrimonial derivada de les actuacions en matèria de 
contractació de les autoritats i del personal al servei de les Administracions públiques, 
afegint que, “la infracció o aplicació indeguda dels preceptes que conté aquesta Llei 
per part del personal al servei de les administracions públiques, quan hi hagi almenys 
negligència greu, constitueix falta molt greu la responsabilitat disciplinària de la qual 
s’exigeix de conformitat amb la normativa específica en la matèria. 

2on.- Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació a favor de ENDESA ENERGIA 
SAU que consta a la relació adjunta amb càrrec a l’operació RC  núm.  
220130007713. 

3er.- Proposar que s’ordeni el pagament a favor de ENDESA ENERGIA SAU que 
consta a la relació adjunta. 

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

 

PUNT 21. MODIFICACIÓ DE L’RLT DEL CONSELL DE MALLORCA PER 
A LA SEVA ADAPTACIÓ A L’ESTABLERT A LA LLEI 9/2012, DE 19 DE 
JULIOL, DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2007, DE 27 DE MARÇ, DE LA 
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FUNCIÓ PÚBLICA DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES 
BALEARS. 

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

PROPOSTA D’ACORD 

El Ple del Consell Insular de Mallorca, d’acord amb allò que s’estableix a l’article 
90,2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i a 
l’article 16 de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures per a la reforma de la funció 
pública, va aprovar, en sessió realitzada dia 28 de juliol de 2000, la relació de llocs de 
treball del Consell Insular de Mallorca, la qual, des de la seva aprovació, ha estat 
objecte de modificació per distints acords del Ple, el darrer dels quals va tenir lloc dia 
25 de febrer de 2013. 

En l’actualitat, cal modificar la relació de llocs de treball per tal d’adaptar-la a 
l’establert a la Llei 9/2012, de 19 de juliol, de modificació de la Llei 3/2007, de 27 de 
març, de la Funció Pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, que ha 
suprimit, amb caràcter general, l’exigència del coneixement de la llengua catalana 
com a requisit per accedir a la condició d’empleat públic de les administracions 
públiques de l’àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears o per 
ocupar-hi qualsevol lloc de treball (apartat primer de la disposició addicional dotzena 
que s’afegeix a la Llei 3/2007), amb les excepcions que, pel que afecta al present 
acord, s’assenyalen a continuació:   

Per accedir i ocupar llocs de treball corresponents a escales, subescales, especialitats o 
categories professionals amb funcions d’assessorament lingüístic en què la 
convocatòria i la relació de llocs de treball han d’exigir com a requisit el nivell C2 de 
coneixements de llengua catalana o equivalent. 

Per ocupar tots els llocs de treball corresponents a cossos, escales, subescales o 
categories professionals per ingressar en els quals es requereixi un nivell de titulació 
acadèmica corresponent als grups o subgrups A1, A2, B, C1 i C2, que tenguin com a 
funció principal la informació i l’atenció al públic, en què la relació de llocs de treball 
ha d’exigir com a requisit el nivell B2 de coneixements de llengua catalana o 
equivalent. 

Per ocupar els llocs corresponents a cossos, escales, subescales o categories 
professionals per ingressar en els quals no s’exigeixi cap de les titulacions previstes en 
el sistema educatiu, que tenguin com a funció principal la recepció al públic o 
l’atenció telefònica, en què la relació de llocs de treball ha d’exigir com a requisit el 
nivell A2 de coneixements de llengua catalana o equivalent. 

Al marge d’aquests supòsits, només es pot establir el requisit d’un nivell de 
coneixement de la llengua catalana en els llocs de treball en què, ateses les 
característiques especials de les seves funcions, es motivi que és imprescindible la 
seva exigència. 
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L’apartat 2 de la disposició final quarta de l’esmentada Llei 9/2012 preveu que en el 
termini d’un any, les administracions de l’àmbit territorial de la comunitat autònoma 
de les Illes Balears i els ens del sector públic instrumental que en depenguin han 
d’adaptar les seves relacions de llocs de treball al que estableix aquesta llei. 

D’altra banda, amb la finalitat d’impulsar el coneixement i domini de la llengua 
catalana i com a reconeixement a l’esforç i iniciativa del personal del Consell de 
Mallorca en el desenvolupament del seu lloc de treball, mitjançant Decret de la 
Presidenta, de 26 de febrer de 2004, es va establir l’abonament d’un complement de 
productivitat al personal que superés en un grau o més el nivell de coneixement de la 
llengua catalana exigit a l’RLT, l’aplicació del qual ha donat lloc a la concessió 
personalitzada de l’esmentat complement al personal que reunia els requisits per a la 
seva percepció.  

En l’actualitat, en línia del que s’assenyala a l’exposició de motius de la Llei 9/2012, 
de 19 de juliol, de modificació de la Llei 3/2007, es pot considerar que la satisfacció 
correcta dels drets lingüístics que es reconeixen als ciutadans en l’àmbit territorial de 
les Illes Balears resta garantit pel propi sistema educatiu de les Illes Balears i pel fet 
de què la immensa majoria del personal al servei de l’Administració es troba en 
possessió de certificats de coneixement de la llengua catalana, motiu pel que, 
aconseguida la finalitat per la qual es va dictar l’esmentat Decret, procedeix deixar-lo 
sense efectes, si bé, en els casos en què la seva aplicació ha donat lloc a la concessió 
del complement de productivitat, es considera procedent la creació d’un complement 
personal transitori amb la quantia que actualment es percep per l’esmentat concepte. 

Finalment, s’ha tractat com a punt de l’Ordre del dia la Modificació de l’RLT del 

Consell de Mallorca per a la seva adaptació  a l’establert a la Llei 9/2012, de 19 de 

juliol, de modificació de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la Funció Pública de la 

comunitat autònoma de les Illes Balears, a les sessions de la Mesa general de 
negociació conjunta de personal funcionari i de personal laboral del Consell de 
Mallorca, dutes a terme els dies 9 i 21 de maig, 20 de juny, 29 i 31 de juliol, tots de 
2013. 

Tot i haver-se incorporat a la modificació de l’RLT algunes propostes formulades pels 
sindicats, l’esmentat procés de negociació ha finalitzat sense acord amb la part social, 
motiu pel qual correspon als òrgans de govern  de l’Administració establir les 
condicions de treball conforme preveu l’article 38.7 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, 
de l’Estatut bàsic de l’empleat públic. 

Atès que, d’acord amb allò que s’estableix a l’article 8,1,p) de la Llei 8/2000, de 27 
d’octubre, de consells insulars, correspon al Ple del Consell l’aprovació de la relació 
de llocs de treball i la fixació de la quantia de les retribucions complementàries fixes i 
periòdiques dels empleats públics. 

La consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública, en virtut de les atribucions 
conferides pel Decret de 15 de juliol de 2011, d’organització del Consell de Mallorca, 
eleva al Ple de la Corporació, per a la seva aprovació, el següent acord: 
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Primer.- Suprimir en tots els llocs de la relació de llocs de treball del Consell de 
Mallorca l’exigència del requisit mínim de coneixement de la llengua catalana. No 
obstant l’anterior, en els supòsits que s’indiquen a continuació el coneixement de la 
llengua catalana del nivell que s’indica és requisit: 

1. Per accedir a les escales, subescales, classes o categories amb funcions 
d’assessorament lingüístic i ocupar els llocs de treball corresponents. En aquests 
supòsits s’exigeix com a requisit el nivell C2 de coneixements de llengua catalana o 
equivalent, tal i com consta a l’annex I del present acord. 

2. Per ocupar els llocs de treball corresponents a escales, subescales, classes o 
categories per ingressar en els quals es requereix un nivell de titulació acadèmica 
corresponent als grups o subgrups A1, A2, B, C1 i C2, que tenen com a funció 
principal la informació i l’atenció al públic. En aquests supòsits, s’exigeix com a 
requisit el nivell B2 de coneixements de llengua catalana o equivalent, tal i com 
consta a l’annex II del present acord. 

3. Per ocupar els llocs de treball corresponents a escales, subescales, classes o 
categories per ingressar en els quals no s’exigeixi cap de les titulacions previstes en el 
sistema educatiu, que tenen com a funció principal la recepció al públic o l’atenció 
telefònica. En aquest supòsits, s’exigeix com a requisit el nivell A2 de coneixements 
de llengua catalana o equivalent, tal i com consta a l’annex III del present acord. 

4. Per ocupar els llocs de treball en què, ateses les característiques especials de les 
seves funcions, es motivi que es imprescindible exigir el coneixement d’un determinat 
nivell de català. Al Consell de Mallorca, es considera que és imprescindible exigir el 
coneixement del nivell de català C1 per als llocs als quals s’hi adscriu personal de la 
subescala tècnica d’administració general i del nivell de català B2 per als que s’hi 
adscriu personal de les subescales administrativa d’administració general i auxiliar 
d’administració general, tal i com consta a l’annex IV del present acord. Això per 
poder donar compliment a allò que s’estableix a la Disposició addicional tretzena de 
la Llei 3/2007, introduïda pel punt 10 de l’article únic de la Llei 9/2012, que mana 
posar els mitjans necessaris per poder garantir l’atenció a la ciutadania en la llengua 
cooficial de les Illes Balears que demani, i també a allò que es disposa a la normativa 
pròpia del Consell de Mallorca, d’acord amb la qual en les relacions amb els 
administrats, les notificacions i les comunicacions es faran, per defecte, en català, , 
sense perjudici del dret dels ciutadans a rebre-les en castellà si ho demanen (articles 
13 i 18 del Reglament de regulació de l’ús de la llengua catalana dins l’àmbit de 
competència del Consell de Mallorca). En aquest sentit, cal tenir en compte que les 
funcions a realitzar pel personal de cadascuna de les subescales de l’escala 
d’administració general són, entre d’altres, la tramitació d’expedients, la redacció de 
documents administratius, emissió d’informes, assessorament en matèria de la seva 
especialització, registre d’expedients i documentació, col·laboració en la conformació 
i seguiment dels tràmits administratius dels expedients. 

Segon.- Deixar sense efecte el Decret de la Presidenta del Consell de Mallorca, de 
data 26 de febrer de 2004, mitjançant el qual es va establir l’abonament d’un 
complement de productivitat al personal que superés en un grau o més el nivell de 
coneixement de la llengua catalana exigit a l’RLT. Al personal que se li hagi 
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reconegut el dret a percebre alguna quantitat en aplicació de l’esmentat Decret, la 
continuarà percebent en concepte de complement personal transitori.  

Tercer.- La data d’efectes del present acord serà a partir del dia 1 del mes 
següent a la seva publicació al BOIB. 

Quart.- Ordenar la publicació d’aquest acord en el Butlletí Oficial de les Illes 
Balears. 

 

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

Explica que la Disposició Addicional duodècima de la Llei 9/2012 elimina el català com a requisit per 
a accedir a la condició d’empleat públic. Ara bé, la pròpia llei n’exceptua una sèrie de llocs de treball, 
concretament els d’assessorament lingüístic i tots aquells llocs de treball que tenguin com a funció 
principal la informació i l’atenció al públic. 

Informa que la RLT aprovada pel Consell de Mallorca inclou, sobre aquesta qüestió, unes 112 places. 
Puntualitza que, tot i això, la llei permet que cada administració, en l’àmbit de la seva pròpia autonomia 
municipal, decideixi si hi ha altres places per a les quals considera que el català ha de ser un requisit.  

El Consell de Mallorca té aprovat un reglament d’ús de la llengua catalana dins la pròpia institució, que 
estipula que el català i el castellà, com a llengües oficials de la comunitat autònoma de les Illes Balears 
han de ser emprades per l’administració del Consell de Mallorca, en la forma regulada per la Llei 
3/1986 de Normalització Lingüística i d’acord al Reglament de Regulació de l’ús de la llengua 
catalana, que estipula que una sèrie de tràmits administratius se faran en català, de forma prioritària, i 
que les resolucions i notificacions que se facin a tercers se faran també en català, en principi, per bé que 
també se podrà fer en llengua castellana.  

Basant-se en aquest reglament d’ús, l’actual equip de govern del Consell de Mallorca proposa, en el Ple 
d’avui, determinar el nombre de places per a les quals el coneixement del català sigui un requisit, de 
forma que totes aquelles que són d’administració general, que ateses les seves especials característiques 
de lloc de treball se considera imprescindible tenir un nivell determinat de coneixements del català. 
Aquests llocs de treball són: auxiliars d’administració general, administratius d’administració general i 
tècnics d’administració general. En el cas dels tècnics, se’ls requerirà un nivell C1 de coneixements de 
la llengua catalana i als administratius i auxiliars administratius un nivell B2.   

Ho justifica pel fet que són llocs de feina en els quals les funcions són bàsicament la tramitació 
d’expedients, la redacció de documents administratius, l’emissió d’informes i el registre d’expedients i 
de documents.  

L’equip de govern proposa un total de 252 places més, de forma que el total és de 364,  d’un total de 
1.117 places. És a dir, que en un 32,59% de les places de la ILT del Consell de Mallorca s’estableix 
com a requisit el coneixement del català per poder accedir a la Funció Pública.  

Pel que fa al Decret de Presidència de l’any 1984 que establia que tot el personal funcionari que tenia 
un coneixement del català superior a l’exigit per a la seva plaça cobrava un plus de productivitat, 
informa que l’actual equip de govern considera que s’ha de deixar sense efectes. Assenyala que 
actualment s’abonaven entre 270.000 € i 280.000 € per aquest concepte i opina que s’ha de deixar 
sense efectes perquè es convertiria, immediatament, en un còmput anual per aquest complement d’entre 
800.000 € o 900.000 €.  

Puntualitza que totes les persones que fins ara el cobraven el seguiran cobrant, sobre la nòmina, però 
com a complement personal transitori, per la qual cosa és absorbible al llarg del temps. Assegura que 
no es veuran devaluades ni disminuïdes les retribucions que han cobrat habitualment fins ara.   

 

El Sr. FONT (MÉS per Mallorca) intervé a continuació.  
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Recorda que ja ho va dir a la reunió de la Comissió Informativa, però avui vol fer avinent amb especial 
contundència que en aquest Ple s’està escenificant un dels atacs més potents que ha promogut el 
Govern de les Illes Balears, amb el seu president Sr. Bauzá al capdavant, amb la finalitat que és faci el 
mínim ús possible de la llengua catalana.  

El fet que un funcionari, un treballador públic, no tengui l’obligació de conèixer la llengua catalana, tot 
i treballar a les Illes Balears, no és justificable de cap de les maneres. 

Observa que avui no se debat la Llei, no és el cas, però el fet és que tenim una llei, imposada pel Partit 
Popular, que dóna l’opció de fer una RLT en la qual se diferenciïn les places en les quals és requisit el 
coneixement del català d’aquelles per a les quals només se considera com a mèrit.  

Retreu als membres del Grup Popular la seva manca de sensibilitat a favor de la llengua catalana i en fa 
notar les conseqüències, atès que en cas contrari hauria estat possible establir, per a totes les places de 
la RLT, que el català fos considerat un requisit, per la senzilla raó que tots són treballadors públics i, 
quasi només per definició, el treballador públic és aquell que està al servei de la ciutadania. És obvi que 
la ciutadania, tard o d’hora, tendrà necessitat de parlar amb aquest personal.  

Per aquesta raó retreu que s’inventin tota una història per justificar que determinades persones no 
tendran cap necessitat de conèixer el català, perquè estan més amagades i no els caldrà haver-lo 
d’utilitzar. Tot i que ja ho sap, que n’ha fet una exageració, demana quin és el criteri objectiu que s’ha 
aplicat per determinar que una determinada persona mai no haurà d’atendre la ciutadania. Ho vol saber, 
perquè ell no coneix cap criteri que ho pugui assegurar clarament. 

Fa avinent l’abast que té la decisió que pren avui el PP, fent el paper d’escolanets del Sr. Bauzá. 

Retreu la situació actual, atès que l’equip de govern remuga una i altra vegada de la situació econòmica 
de la institució, però finalment qui marca la pauta és el Sr. Bauzá. I pel que fa a la llengua passa el 
mateix, no ho fan públicament, sinó en petit comitè; se’n queixen però a l’hora de veritat és també el 
Sr. Bauzá qui pren les decisions.  

Insisteix a demanar als membres del Grup Popular que s’ho repensin i que actuïn amb dignitat, sobretot 
aquells que personalment no pensen el mateix que el Sr. Bauzá, per tal que exterioritzin allò que pensen 
i s’aconsegueixi retirar aquesta proposta d’aprovació de la RLT, que el seu Grup refusa totalment atès 
és més d’un 60% el total de places per a les quals el català no serà un requisit.  

Lamenta que aquesta decisió faci possible que en un futur una persona se pugui trobar un treballador de 
l’administració que li digui, molt amablement: “Lo siento mucho, pero si no me habla en cristiano, no 
le entiendo.”  

Demana que no se’n riguin, perquè és molt seriós, aquest fet i fa notar als membres del Grup Popular 
que en seran els grans culpables, d’aquesta situació, a part del Sr. Bauzá, que és el gran enemic de la 
llengua d’aquestes illes.  

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

Diu a la Sra. Roig que no és cert que avui, al Ple, s’apliqui una llei. Ho refusa del tot, atès que allò que 
se fa avui és, amb l’excusa d’aplicar una llei, apliquen ideològicament allò que vol una part del PP, 
amb la connivència d’una altra part del PP, és a dir, una llengua minoritària, que dia a dia troba cada 
vegada més dificultats. 

Observa que és aquest, el debat que se planteja avui, no és si s’aplica o no la Llei de Funció Pública, o 
si són 200, 100 o 400 els funcionaris que estaran obligats a tenir el requisit de coneixement de la 
llengua catalana.  

Fa notar que el debat de fons és un altre, i el PP se l’ha de plantejar.  

Retreu la contradicció que demostra el propi PP, en aquest sentit. El Consell de Mallorca té distinta 
legislació i reglaments per aplicar, i en té l’obligació de fer-ho. El primer que ha de complir és l’Estatut 
d’Autonomia, que estableix quines són les llengües pròpies: el castellà i el català, i el català és la 
llengua pròpia d’aquesta comunitat autònoma, ho diu ben clarament l’Estatut. Assenyala que, també, hi 
ha una llei de Funció Pública, però l’Estatut d’Autonomia és una llei orgànica que hi està per damunt i 
que tenen l’obligació de complir.  
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Observa que el debat sobre la consideració de requisit o de mèrit del català s’ha plantejat des del punt 
de vista que tota persona que acudís a l’administració pública pogués ser atesa en la llengua que 
desitjàs. Aquest punt de vista, aquest requisit i aquesta demanda, que no molta gent plantejava, estava 
garantida des d’abans que arribàs la Llei de Funció Pública del Sr. Bauzá.  

Recorda que els propis reglaments del Consell de Mallorca garantien l’atenció en les dues llengües i 
que el Reglament d’ús de la llengua catalana del Consell de Mallorca està en vigor actualment i 
garanteix aquest dret a rebre la informació de forma prioritària en català, perquè és la llengua d’aquesta 
comunitat, i que el ROC indica que és la llengua vehicular que s’ha d’emprar en el Consell de 
Mallorca. 

En conseqüència, fa avinent que és aquest, el debat que s’ha de fer.  

Diu a la Sra. Roig que sembla que li han de donar les gràcies, per haver definit com a requisit el 
coneixement del català per a 242 places més, quan no és així, perquè ella tenia l’oportunitat perfecta, 
fonamentada i pactada amb els sindicats, de forma que totes i cadascuna de les places, de la primera 
fins a la darrera, tenguessin com a requisit el coneixement del català.  

Fa notar que l’únic que estableix la Llei de Funció Pública és que se negociï, però retreu que en realitat 
la negociació consisteix a eliminar el requisit, posar un mèrit i pretendre que a partir d’aquí el personal 
doni gràcies de tot allò que vengui, rebaixes incloses.  

És obvi que allò que fan és obeir, no fan res més. 

A més a més, aquesta Llei de Funció Pública minva l’autogovern que té el Consell de Mallorca, el que 
li atorga la Llei de Bases i l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears i estableix quin és el nivell de 
coneixement de la llengua catalana, com a requisit, que ha de tenir el personal funcionari del Consell de 
Mallorca, no ho pot decidir la pròpia institució.  

Retreu les pressions per eliminar la llengua catalana que s’han rebut al Consell de Mallorca des del 
Govern balear. A partir d’aquest moment s’han posat a decidir a quines places s’aplica el requisit de 
conèixer el català.  

Reitera els retrets anteriors sobre la manca de voluntat de l’equip de govern per aplicar la consideració 
de requisit a totes les places de la RLT. Demana als membres del Grup Popular que acceptin que 
aquesta és la realitat, que diguin la veritat i que votin d’acord a allò que en realitat han fet, no 
s’amaguin darrera del compliment o no d’una llei. 

Torna a retreure que siguin tan obedients i es pleguin del tot a les directrius del Sr. Bauzá. 

Reitera la petició d’autoreflexió, per tal d’aconseguir que el Consell de Mallorca sigui el veritable 
autogovern de Mallorca, no una sucursal del govern del Sr. Bauzá. 

La Sra. ROIG intervé a continuació. 

En primer lloc, se refereix al retret que ha fet el Sr. Font. Li respon que quan algú digui a una persona 
de la generació dels nostres fills que no l’entén, si no parla en castellà, en realitat s’expressaran en 
aquests termes, que pronuncia textualment: “Lo siento mucho, no hablo en castellano, pero mis 
compañeros lo atenderán”, li podrà afegir: “tengo 364 compañeros que pueden atenderle” i fa notar que 
no haurà d’anar molt enfora per trobar-los atès que allò que han procurat garantir és que a tots els 
departaments del Consell de Mallorca hi hagi el personal administratiu necessari per atendre qualsevol 
persona, en la llengua que desitgi, català o castellà. 

Afirma que és l’oposició, la que alarma i diu que se donaran aquestes situacions que s’han descrit. No 
és el PP, qui fa el discurs alarmista i treu les coses de context. 

En segon lloc, fa notar a la Sra. Garrido que discrepa del seu comentari en el sentit que creure sigui un 
defecte. Fa notar que, en un estat democràtic, com és el cas d’Espanya, és obvi que la democràcia 
obliga a complir les lleis que s’aproven.   

Quant a la Llei de Funció Pública, recorda que ja s’ha fet el debat corresponent en el Parlament de les 
Illes Balears, i ara està en vigor i l’han de complir totes les administracions. Agradi o no agradi als 
membres de l’oposició, el que s’ha fet és complir aquesta llei. 

Observa que s’estableix que se puguin parlar les dues llengües cooficials a les Illes Balears, per la qual 
cosa és clar que la ciutadania podrà ser ben atesa en la llengua que triï. 
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Diu al Sr. Font que la postura del PP és molt clara, i que efectivament han fet molta feina i moltes 
negociacions per garantir que després cada administració pugui decidir per a quines places s’ha de 
considerar un requisit el coneixement del català.  

D’altra banda, considera que el Sr. Font ha d’entendre quin era l’esperit d’aquesta llei, la qual 
determinava que s’havia d’especificar en quines places s’havia de determinar com a requisit el 
coneixement del català, d’un col·lectiu de 1.117 persones que treballen a la Funció Pública. En 
conseqüència, el Consell de Mallorca no permetia establir el requisit del coneixement del català per a 
aquestes 1.117 places.  

Quant a la qüestió del finançament, puntualitza que ella no remuga, sinó que se queixa de no tenir el 
finançament que pertoca tenir al Consell de Mallorca, i ho fa en veu alta i ben a les clares, que no és el 
mateix que remugar, per darrera.  

Tot seguit diu a la Sra. Garrido que no s’entén de cap manera que parli de que el PP presenta un 
document al Ple, com excusa perquè hi ha una llei. Li fa saber que existeix una llei, debatuda ja i 
aprovada, que s’ha d’aplicar, i el Consell de Mallorca proposa que s’apliqui a aquesta administració, la 
d’aquesta institució.  

També li diu que si li han fet una crida d’atenció ha estat perquè la llei establia un termini d’un any per 
aplicar-la, de forma que el mes de juliol ja s’hauria d’haver presentat al Ple aquest document que se 
presenta avui, per a la seva aprovació. Atès que no ho havia fet encara, li han demanat les explicacions 
oportunes, però no li han qüestionat en cap moment quantes places quedaven en una o altra situació pel 
que fa al coneixement del català.  

Diu a la Sra. Garrido que també ha de saber que no se va presentar el mes de juliol precisament perquè 
se feien les negociacions prèvies amb els representants sindicals (dues reunions en el mes de maig, en 
el mes de juny i en el mes de juliol, per poder negociar al màxim aquesta qüestió).  

També retreu a la Sra. Garrido haver comunicat a la premsa, pel seu compte, que en el Consell de 
Mallorca no se compliria la Llei de la Funció Pública. En aquest sentit, recorda que, prèviament, 
l’havia qualificada a ella de valenta, com a consellera executiva de Funció Pública, per aquest fet. 
Posteriorment, la va acusar de covardia, perquè aplicava aquesta llei i avui la qualifica d’obedient.  

El Sr. FONT intervé tot seguit.  

Diu textualment: “què m’ha volgut dir, Sra. Roig, que si a dia d’avui un ciutadà vol que li parlin 
castellà no li parlen?, és això, el que m’ha volgut dir?. 

Recorda que la Sra. Roig ha presentat com una millora el fet de garantir el dret que a tothom se li parli 
en la seva llengua, quan en realitat això ja està més que garantit.  

Demana que algú li expliqui, perquè encara no ha rebut cap explicació convincent, quin benefici en treu 
la gent de Mallorca d’aquesta llei, i de l’aplicació que se’n fa als ajuntaments. 

Torna a dir que el dret de la ciutadania a ser atesa en qualsevol de les dues llengües oficials està més 
que garantit, en totes les administracions, raó per la qual és prou clar que darrera la llei no hi ha més 
que un intent claríssim i evident d’aconseguir que cada vegada se parli menys la llengua dels nostres 
pares i padrins, i ho estant aconseguint. Fa notar que la majoria dels membres del Grup Popular també 
són catalanoparlants, per la qual cosa no entén aquesta obsessió per anar en contra de la nostra llengua 
pròpia. Diu que si els mallorquins no som capaços de defensar la nostra identitat, no ho farà ningú de 
fora. Diu que els mallorquins tenen l’obligació de fer-ho, en nom de les futures generacions.  

Per aquesta raó, retreu que el PP voti avui blanc i demà negre. Informa que, a vuit pobles de Mallorca 
governats pel PP, s’ha establert com a requisit el coneixement del català per a totes les places i alguns 
d’aquests pobles tenen batles en la corporació del Consell de Mallorca, com a consellers.  En 
conseqüència, en el seu ajuntament voten en un sentit, i en el Consell de Mallorca voten en un altre, 
sense inmutar-se. 

Retreu aquesta manca de serietat i de coherència en allò que defensen i en l’aplicació que se’n fa, al 
Consell de Mallorca, d’aquesta llei. Demana que parlin clarament., atès que un 80% de les actuacions 
del govern d’aquesta institució s’orienten en aquesta direcció: camuflar moltes altres coses cap a un 
únic objectiu, l’obsessió de l’extrema dreta espanyolista que actualment es troba instal·lada en el 
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Govern de les Illes Balears, mentre que el govern del Consell de Mallorca n’és el seu escolanet, i va 
dient amén, amén.  

Diu que està segur que alguns dels membres del Grup Popular té conviccions diferents, però sobre 
aquesta qüestió no les demostren, potser per por a perdre la cadira. Torna a dir que no sap què passa, 
exactament.  

Acaba amb una pregunta: què passaria, si de sobte a la Comunidad de Madrid, no fes falta per a 
determinades places de treballadors públics de la seva administració el coneixement del castellà?. 
Considera que el castellà és tan llengua oficial allà com el català ho és aquí, i que s’ha de posar al 
mateix nivell a l’hora de reflexionar sobre aquesta qüestió.  

Per acabar, demana als membres del Grup Popular que reflexionin un poc sobre aquesta qüestió. 

La Sra. GARRIDO intervé a continuació. 

Diu a la Sra. Roig que l’obediència anant en contra de la pròpia consciència, sí que és una tara, i li 
reitera que n’està ben convençuda que és així i que és el que li ha exposat, en la seva primera 
intervenció. 

D’altra banda, és el mateix que li ha retret el Sr. Font, que l’únic que fan és obeir, en contra de la pròpia 
consciència i en contra del propi pensament. 

A continuació demana a la batlessa d’Alcúdia que expliqui què en pensa, sobre aquesta qüestió, atès 
que ja s’arriba a fregar l’esquizofrènia. 

Tot i això, diu que no continuarà aquesta discussió. 

Reitera tots els arguments que ha explicat en la seva anterior intervenció sobre la superioritat de 
l’Estatut d’Autonomia a l’hora d’establir les prioritats d’aplicació d’una decisió.  

Llegeix textualment l’article 4rt de l’Estatut: “La llengua catalana pròpia de les Illes Balears” Fa notar 
que en cap moment no diu: “la llengua catalana, juntament a la llengua castellana, pròpies de les Illes 
Balears” i que estableix que és la llengua catalana, la pròpia, i que n’hi ha dues de cooficials, el català i 
el castellà. Aquesta és la distinció bàsica, que el Grup Popular entén, però obvia, perquè no vol entrar 
en aquest debat. 

Certament, el català és llengua cooficial, però només n’hi ha una, de pròpia, i atès que el català és la 
llengua pròpia de les Illes Balears, l’Estatut d’Autonomia, per jerarquia normativa, està per damunt de 
la Llei de Funció Pública i forma part dels arguments del recurs d’inconstitucionalitat que el PSOE ha 
plantejat davant el Tribunal Constitucional, a més del que tracta de la minva de l’autogovern del 
Consell de Mallorca.  

Reitera que no és el mateix la consideració de llengua pròpia que la de cooficialitat, per la qual cosa el 
debat no consisteix a discutir si s’aplica o no s’aplica la llei, sinó com s’aplica la llei i de quina manera 
se fa.  Retreu al PP que l’apliqui de forma únicament restrictiva, per bé que n’haguessin pogut fer una 
interpretació àmplia, sense cap problema ni un, atès que hi ha vuit municipis de Mallorca que n’han fet 
aquesta interpretació i tenen proves més que manifestes que el Govern de les Illes Balears no ha fet res 
en contra d’aquestes RLT.  

Diu a la Sra. Roig que, si és que tenia por que li impugnassin la RLT, ja pot veure que no hagués 
succeït, o potser sí, perquè es tractava del Consell de Mallorca.  

Reitera que aquesta és la potestat d’autogovern i l’espai que té el Consell de Mallorca, però el Govern 
balear el va estrenyent i usurpant cada vegada més, amb totes les lleis que dicta. Fa anotar que envaeix 
les competències del Consell de Mallorca i aquesta n’és una prova més que és així.  

Fa avinent que, en aquest cas concret encara és pitjor perquè ataca una llengua que ja té problemes a 
bastament quan s’intenta fer-ne ús, mentre que el castellà no té cap ni un d’aquests problemes.  

Comenta que dins el Consell de Mallorca és del tot diferent el grau d’immersió en la llengua catalana, 
de forma que dins l’administració general és molt alta, però no ocorre el mateix dins l’administració 
especial. És clar que aquesta escletxa serà cada vegada més gran, i posa un parell d’exemples per 
il·lustrar els problemes que se poden produir, per manca d’enteniment (verbal, de correus electrònics, 
etc.) 
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Retreu que la Sra. Roig n’hagi fet befa, en la seva anterior intervenció, referint-se als 364 companys 
que estan darrera, esperant per ajudar, perquè el cas és ben preocupant.  

Demana a la Sra. Roig si quan se faci la planificació de les vacances també se tendrà en compte qui 
parla o no parla català perquè, entre d’altres, també són d’aquest tipus, els problemes que sorgiran.  

Fa avinent que potser a les oficines centrals de Palau Reial no hi haurà cap problema, però potser demà 
mateix ens trobarem una brigada de Carreteres amb un personal que, si li parlam català, no ens 
entendran. Reitera que aquesta situació es pot produir perfectament demà mateix. 

Per les raons que ha explicat, demana que no se’n riguin, perquè no convé, i que facin un debat seriós, 
abans de prendre una decisió en aquest sentit sobre una qüestió de tanta transcendència.  

La Sra. ROIG intervé per tancar el debat. 

En primer lloc, s’adreça al Sr. Font.  

Sobre el que se guanya o no aplicant la llei, li posa un exemple, la plantilla del Cos de Bombers. 
Explica que no tenen cap borsí de bombers per a cobrir substitucions, perquè a Mallorca no hi ha gent 
preparada que tenguin el curs de bombers, de forma que si s’obre un borsí se presenten 135 sol·licituds, 
dels quals n’hi ha 71 d’admesos. Seran bombers del Consell de Mallorca les persones més qualificades 
per ser bombers, els més professionals entre els professionals entraran a formar part del Cos de 
Bombers del Consell de Mallorca. Diu al Sr. Font que a aquestes persones no se’ls demanarà ni el 
nivell B ni C de català, perquè per apagar un foc se necessita un gran professional, qualificat per a la 
seva feina, raó per la qual no se li demana un nivell de català.  

No ignora que no convencerà el Sr. Font, i tampoc no ho pretén, però li ha fet unes preguntes i 
considera que les hi ha de respondre. 

Quant a la identitat i ideologia com a membre d’un partit polític, reitera que la seva personal, com a 
membre del PP, és ben clara i fa notar al Sr. Font que mai no se posaran d’acord en aquest sentit, 
perquè no comparteixen la mateixa ideologia, tot i que li respecti. Per aquesta raó, demana que també li 
respecti i que no li vulgui fer tenir la ideologia del partit Més per Mallorca.  

Considera que la ideologia del PP és millor que la de Més per Mallorca, i li ho reitera i se’n considera 
ben convençuda. També li assegura que nom Margalida, que té ben clara la seva identitat i que és 
mallorquina, per bé que tot això no té res a veure amb la gestió que ha de fer d’una llei, com a 
consellera executiva, referida a definir les places per a les quals se considera requisit el coneixement 
del català i regular l’actuació del personal funcionari per accedir a la condició d’empleat públic.  

Fa notar que el PP considera que per a determinats llocs de treball sí que és imprescindible que qui 
ocupi la plaça tengui coneixements de català i que per a altres no és necessari per poder-hi accedir.  

Tot seguit diu, textualment: “Ara bé, accedir no vol dir que després se computarà com a mèrit, o sigui 
que si a una plaça s’hi presenten dues persones igualment de professionals i treuen la mateixa 
puntuació, evidentment que tendrà preferència la persona que tengui coneixements de català, perquè se 
li computarà com a mèrit. Per tant, sí que reconeixem que per segons quines places se necessita, i per a 
segons quines places no se necessita”. 

Diu al Sr. Font que posats a fer preguntes retòriques i rares, també en pot considerar d’altres (com ara 
què passaria, si a Madrid no se parlàs castellà, i a Mallorca ni castellà ni català, i a França no se parlàs 
francès, etc) i li  fa notar que no té cap sentit, plantejar-s’ho en els termes en què ho ha fet.  

Observa que s’ha posat en dubte la seva convicció, identitat i consciència, per la qual cosa fa notar que 
són qüestions que li pertanyen només a ella i reclama que li siguin respectades. Diu al Sr. Font que ell 
no és qui per fer afirmacions en aquest sentit, i li retreu de forma contundent que ho faci. 

Reitera que s’ha considerat que hi ha 1.117 places de llocs de treball del Consell de Mallorca per a les 
quals no és necessari el coneixement del català per a accedir-hi, però que, alhora, tothom hauria de 
respectar l’autonomia municipal, de forma que cada batle, d’acord a les circumstàncies i necessitats del 
seu propi ajuntament i d’acord als funcionaris de què disposa, estableixi quines són les places concretes 
per a les quals ha de ser un requisit el coneixement del català). Considera que fora de l’àmbit propi de 
cada ajuntament la resta de gent no ha d’opinar, en aquest sentit.  
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A continuació diu a la Sra. Garrido que des d’aquesta institució, que té la potestat d’autogovern, i que 
l’exerceix, se presenta una proposta, en el sentit que de les 1.117 places, que el català sigui requisit per 
a 367 places. 

Fa notar que es tracta d’una proposta consensuada, negociada, amb la representació sindical present en 
totes les negociacions.  

Tot i que respecti el parer del sindicat que s’hi ha oposat, l’STEI, el qual manté la mateixa postura que 
han defensat avui en el Ple els Grups polítics del Sr. Font i de la Sra. Garrido, fa avinent que altres 
representants sindicals s’han abstingut de votar, és a dir, no ho han vist tan i tan malament com 
pretenen fer veure el Sr. Font i la Sra. Garrido. 

Diu a la Sra. Garrido que ella no en fa befa, d’aquesta qüestió, tot i que en un moment determinat s’han 
sentit tantes barbaritats en veu alta, i les hipòtesis absurdes que se creen, s’ha d’entendre que li faci 
gràcia.   

Diu que s’ha d’admetre que la situació ja no és la mateixa d’abans, i que un alumne de 6 anys ja rep 
ensenyament en català, que era inexistent durant la seva pròpia etapa escolar. Diu que tota persona 
nascuda a Mallorca coneix perfectament el català, i tot això en un estat espanyol en el qual hi ha un dret 
d’igualtat i de llibertat que l’equip de govern respectarà sempre. 

 

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

 

PUNT 22. . PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT NÚM. 12 DE 
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST PROPI DE LA 
CORPORACIÓ PER A L’EXERCICI DE 2013 (SUP03/2013)  
 
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva d’Hisenda i Funció 
Pública: 
 
Aquesta consellera executiva, per provisió de 2 de setembre de 2013, atenent les 
necessitats que s’especifiquen a les memòries corresponents i de les quals n’hi ha 
constància en els antecedents de l’expedient, ordenà la incoació d’un expedient de 
modificació de crèdits per Suplement en el Pressupost propi de la Corporació per a 
l’exercici de 2013, a l’objecte de poder atendre algunes despeses, les aplicacions a les 
quals s’havien d’imputar no estaven previstes en el pressupost vigent o les previsions 
no eren suficients. 

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 del RD 500/1990, de 20 d’abril i amb 
la base 10 de les d’execució del pressupost per a 2012, la consellera d’Hisenda i 
Funció Pública proposa al Ple de la Corporació que adopti el següent  

 
A C O R D 

 
PRIMER.- Aprovar l’expedient núm. 12 de modificació de crèdits en el pressupost 
propi de la Corporació vigent per a l’exercici 2013, d’acord amb el següent detall: 
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EXPEDIENT NÚM. 12 MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST PROPI DE 2013 
   

* SUPLEMENTS DE CRÈDIT (EXP.SUP03/2013) 

   

A) Augment de crèdits per Suplements 
   

Aplicació Descripció Import 

50.17230.48904 SUBVENCIÓ PATRONAT FUNDACIÓ JARDÍ BOTÀNIC 63.000,00 

50.34150.41000 APORTACIÓ A L'INSTITUT DE L'ESPORT HÍPIC DE MCA. 100.000,00 

  TOTAL AUGMENTS 163.000,00 

   

B) Baixes per anul.lació 
   

Aplicació Descripció Import 

50.16200.22717 SVEI. RECOLLIDA ANIMALS MORTS CARRETERES DE MCA. 63.000,00 

50.16200.22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS GESTIÓ RESIDUS SÒLIDS 100.000,00 

  TOTAL DISMINUCIONS 163.000,00 
 
Per la qual cosa queda anivellat el Pressupost. 
 
SEGON.- Aquest acord aprovatori serà considerat definitiu si no es produeixen 
reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor, una 
vegada s’hagi complit el que disposa l’article 112.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local, i també l’article 169 del Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, aprovat pel RDLEG 2/2004, de 5 de març. 
 
La Sra. SÁNCHEZ (PSOE) inicia la seva intervenció.  

Fa notar que es tracta de despeses que se podien planificar perfectament a l’hora de planificar el 
pressupost. Tot seguit en posa uns exemples. 

En primer lloc, el cas del Jardí Botànic de Sóller. Diu que la subvenció de l’any 2012 s’hauria de pagar 
amb el pressupost de 2013 i quan se va aprovar el pressupost ja se sabia. No s’entén que ara se faci un 
suplement de crèdit.  

En segon lloc, el cas de l’arena de l’Institut de l’Esport Hípic. Certament, aquesta arena s’ha de renovar 
periòdicament, però es tracta d’un manteniment habitual, per la qual cosa el pressupost l’ha de 
preveure. I si en algun moment se va considerar que era un manteniment ajornable, vol saber per quina 
raó ara pensen que és el moment de destinar-hi 100.000 €. Demana si encara hi trobaran més forats, en 
el pressupost d’aquesta entitat.  

D’altra banda, fa notar que fins el proper mes d’octubre no se farà l’aprovació definitiva d’aquesta 
modificació de crèdit, per la qual cosa aquesta quantitat no constarà en el pressupost, i l’Institut de 
l’Esport Hípic no la rebrà fins el mes de novembre; és obvi que no tenen temps per a fer un concurs, i 
demana quan el faran. Per aquesta raó, demana si és que es tracta d’un altre reconeixement extrajudicial 
de crèdit que ja comencen a aprovar ara.  
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Recorda que el seu Grup ja va advertir que el pressupost general del Consell de Mallorca era 
insuficient, però l’equip de govern va assegurar que era suficient.  

Per les raons que ha explicat, el seu Grup votarà en contra d’aquesta modificació de crèdit.  

 

La Sra. SOLER (consellera executiva de Medi Ambient) inicia la seva intervenció. 

Diu que la Sra. Sánchez té tota la raó pel que fa als comentaris sobre el Jardí Botànic de Sóller. Explica 
que el problema és que ara tot és a punt de pagar-li la subvenció de 2013 i, quan s’ha volgut usar la 
partida pressupostària que li correspon no l’han trobada, perquè amb aquests doblers de 2013 s’ha 
pagat la subvenció de 2012. 

Observa que és una qüestió que ella desconeixia, atès que va ser una decisió que va prendre l’anterior 
secretària tècnica sense informar-ne l’equip directiu. En conseqüència, per poder pagar la subvenció de 
2013 s’ha fet la modificació que se presenta, perquè pugui cobrar tan aviat com estigui aprovada 
definitivament. 

Quant a l’Institut de l’Esport Hípic, reconeix que l’entitat fa miracles, ateses les partides 
pressupostàries de què disposa. Fa saber que el seu equip es va trobar un dèficit de més d’1,5 M€, que 
han arrossegat tot i haver pagat el deute dels anteriors gestors d’aquesta entitat. Destaca el fet que 
l’entitat hagi continuat funcionat, per bé que no ha rebut cap aportació extraordinària. 

Sobre la qüestió de l’arena explica que quan varen decidir fer un conveni relacionat amb la filmació de 
la pel·lícula “Jappeloup”, se va acordar que els posarien tota l’arena de sílice bona, i fa notar que 
aquesta arena ha durat dos anys. En canvi, l’any 2012 l’actual equip de govern va haver de pagar 
223.257,33 € per arena, que corresponia a l’any anterior i encara no s’havia pagat.  

També fa avinent que no és el mateix posar arena d’àrids, que costa 30.000 €, i que és un pegat, o posar 
arena de sílice, bona, perquè duri un any i mig o més. Adverteix que la quantitat que se proposa, 
100.000 €, és precisament per posar arena de sílice.  

Observa també que tenen l’informe de l’enginyer encarregat de les pistes des del mes d’abril de 2013. 
Per aquesta raó, s’ha intentat anar posant pegats, amb les 200 tones d’arena que els quedaven, del 
conveni esmentat, però han observat que a dia d’avui la pista ja és massa forta per poder-hi córrer.  

D’altra banda, diu que els han donat moltes més carreres internacionals, de la PMU, que els darrers 
anys (actualment són més de 170 carreres) i aquesta circumstància exigeix tenir una pista adequada, 
amb bones condicions per córrer. Aquest és el motiu pel qual, amb la major celeritat possible, se vol fer 
el canvi d’arena esmentat, de la qualitat que correspon.   

Diu a la Sra. Sánchez que és per aquesta raó, que no constava al pressupost, i li fa avinent que 
l’informe de l’enginyer, que ha esmentat abans, indica que durant els anys anteriors cada tres mesos 
s’havien de posar pegats en l’arena, mentre que ara fa més de setze mesos que hi ha la mateixa, tot i 
que ara ja s’ha de pensar a canviar-la i seria bo fer-ho abans de començar la temporada de les carreres 
internacionals de PMU. 

Tot i això, adverteix que atès que l’Institut de l’Esport Hípic és un organisme autònom, potser tendrà la 
possibilitat de resoldre-ho per mitjà d’un conveni amb una empresa, com ara TRAGSA o d’altres, per 
raons de rapidesa i no haver de dependre del procediment de concurs que ha de fer l’administració. Tot 
i això, avui és fonamental aprovar l’aportació de 100.000 € per agilitar aquesta qüestió.  

La Sra. SÁNCHEZ agraeix les explicacions de la Sra. Soler. 

Insisteix a dir que el Sr. Grup té la sensació que la gestió, i especialment la de l’Institut de l’Esport 
Hípic, se fa a cop de reconeixement extrajudicial de crèdit, d’una forma del tot improvisada. 

D’altra banda, es mostra sorpresa davant el fet que hagin arribat a la fase O i s’adonin que no tenen 
crèdit. Per aquesta raó parla d’improvisació. 

També retreu que si des del mes de desembre de 2012 ja podien preveure el desgast de l’arena i el 
pressupost d’enguany se va aprovar en el mes de febrer de 2013 és obvi que ho sabien d’abans i ho 
podien preveure.  
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A més a més, discrepa del fet que se consideri una prioritat tan urgent invertir 100.000€ en arena de 
sílice, en un moment en què el pressupost del Consell de Mallorca és tan disminuït i hi ha tantes 
necessitats. I, atès que no ha concretat com se farà, si per mitjà de TRAGSA, o d’un concurs 
administratiu, vol saber-ho, perquè és clar que si a hores d’ara no saben com se gestionaran, quedaran 
en el pressupost, i les necessitats són moltes.  

Finalment, reitera el desacord absolut del seu Grup amb la gestió del pressupost del Consell de 
Mallorca, en general, i de l’Institut de l’Esport Hípic en particular.  

La Sra. SOLER intervé i tanca el debat.  

Quant al Jardí Botànic, lamenta la realitat que s’ha explicat. 

Pel que fa a l’IEH fa avinent a la Sra. Sánchez que no vol pensar que tot el Grup del Partit Socialista ni 
membres destacats del partit pensin el mateix que ha expressat ella, que no és una prioritat canviar 
l’arena de l’IEH. Li diu que amb aquesta afirmació demostra un gran desconeixement del món del trot, 
i convendria que s’implicàs més, com a consellera d’aquesta institució a la qual s’ha convidat a totes 
les Diades de Mallorca i a totes les carreres; tot i això, és obvi el seu desconeixement del món del trot i 
dels cavallistes.  

Reitera que és una necessitat, renovar l’arena, i explica que la quantitat esmentada se lleva d’una 
partida pròpia, del Departament de Medi Ambient, per destinar-la a l’IEH. També li fa saber que, tot i 
el poc marge de maniobra que té aquest pressupost, intenten no gestionar l’IEH com es feia abans 
d’aquesta legislatura, quan preferien gastar-se milions d’euros en publicitat, abans que arreglar les 
necessitats bàsiques. 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per desset vots a favor (PP), deu vots en 
contra (PSOE) i una abstenció (MÉS per Mallorca). 
 
 
PUNT 23. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT NÚM. 1 DE 
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST DE L’INSTITUT DE 
L’ESPORT HÍPIC DE MALLORCA DE 2013 (CE01 TR01 2013)  
 
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva d’Hisenda i Funció 
Pública: 
 
Aquesta consellera executiva, per provisió de 2 de setembre de 2013, atenent les 
necessitats que s’especifiquen a les memòries corresponents i de les quals n’hi ha 
constància en els antecedents de l’expedient, ordenà la incoació d’un expedient de 
modificació de crèdits per Crèdits Extraordinaris i per Transferència en el Pressupost 
de l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca per a l’exercici de 2013, a l’objecte de 
poder atendre algunes despeses, les aplicacions a les quals s’havien d’imputar no 
estaven previstes en el pressupost vigent o les previsions no eren suficients. 
 
Vist que la Intervenció d’aquest Consell Insular ha emès el dictamen preceptiu, on 
consten les operacions de modificació de crèdits que es proposen per atendre les 
despeses esmentades, i d’acord amb allò que es preveu en els articles 177, 179 i 180 
del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDLEG 
2/2004, de 5 de març, concordant amb els articles 35 a 38 i 40a 42 del RD 500/1990, 
de 20 d’abril i amb les bases núm. 10 i 12 de les d’execució del pressupost 2013, 
resolc proposar al Ple de la Corporació el següent 
 
A C O R D 
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PRIMER.- Aprovar l’expedient núm. 1 de modificació de crèdits en el pressupost de 
l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca per a l’exercici 2013, d’acord amb el següent 
detall: 
  

EXPEDIENT NÚM. 1 MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST IEHM 2013 
   
* CRÈDIT EXTRAORDINARI (CE01/2013) 
   

Aplicació Descripció Import 
01·34230·35200 INTERESSOS DE DEMORA IEHM 5.000,00 

  TOTAL AUGMENTS PER CRÈDITS EXTRAORDINARIS 5.000,00 
   
FONTS DE FINANÇAMENT DELS CRÈDITS EXTRAORDINARIS  
1) Baixes per anul·lació 

   

Aplicació Descripció Import 
01·34230·22701 SERVEIS DE SEGURETAT IEHM 5.000,00 

TOTAL FONTS DE FINANÇAMENT PER CRÈDITS EXTRAORDINARIS 5.000,00 
   
   
   
* TRANSFERÈNCIES DE CRÈDITS (TR01/2013) 
   
A) Augment de crèdits per transferències 

   

Aplicació Descripció Import 
01.91230.22601 ATENCIONS PROTOCOLÀRIES IEHM 11.000,00 

  TOTAL AUGMENTS 11.000,00 
   
   
B) Disminucions de crèdits per transferències 

   

Aplicació Descripció Import 
01.34130.22601 ATENCIONS PROTOCOLÀRIES IEHM 11.000,00 

  TOTAL DISMINUCIONS 11.000,00 
 
Per la qual cosa queda anivellat el Pressupost. 
 
SEGON.- Aquest acord aprovatori serà considerat definitiu si no es produeixen 
reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor, una 
vegada s’hagi complit el que disposa l’article 112.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local, i també l’article 169 del Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, aprovat pel RDLEG 2/2004, de 5 de març. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per desset vots a favor (PP), cap vot en contra 
i onze abstencions (PSOE i MÉS per Mallorca). 
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DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT 
 
PUNT 24. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT 
EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS DEL DEPARTAMENT DE MEDI 
AMBIENT.  
 

Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva del departament de 
Medi Ambient 

1. S'han presentat factures corresponents a béns i serveis prestats amb destí al 
departament de Medi Ambient  durant l’any 2013, pel subministraments prestats dins 
l’any 2012-2013. 

2. S'ha emès informe jurídic i informe d'Intervenció General núm. ref. REC 197/13     
de data 30 d’agost de 2013, que figuren al corresponent expedient. 

3. La disposició addicional dinou del test refós de la LCSP imposa a l’administració 
l’exigència de responsabilitat de caràcter patrimonial derivada de les actuacions en 
matèria de contractació de les autoritats i del personal al servei de les administracions 
públiques, afegint que, “la infracció o aplicació indeguda dels preceptes que conté 
aquesta llei per part del personal al servei de les administracions públiques, quan hi 
hagi almenys negligència greu, constitueix falta molt greu de la que la seva 
responsabilitat disciplinària s’exigirà de conformitat amb la normativa específica en la 
matèria”. 

4. És procedent el reconeixement de la despesa per tal d'evitar l'enriquiment injust que 
suposaria no pagar a tercers els drets adquirits davant la corporació i obligar als 
particulars a haver de recórrer davant els tribunals de justícia per el cobrament dels 
seus crèdits. 

5. D’acord amb la legislació vigent, correspon al Ple del Consell de Mallorca el 
reconeixement extrajudicial de crèdits, expedient que, amb caràcter previ, haurà de 
dictaminar la Comissió Informativa corresponent. 

6. D’acord amb les bases d’execució, correspon a la Consellera Executiva d’Hisenda i 
Funció Pública l’ordenació del pagament  

Per tot això, propòs al Ple adopti el següent 

ACORD 

1. Aprovar el reconeixement extrajudicial dels crèdits que se detallen a les relacions 
adjuntes, que fan un total de dos mil nou-cents vuitanta-vuit euros amb cinquanta-sis 
cèntims dels quals  dos mil quatre seixanta-nou euros amb noranta-cinc cèntims 
corresponen a la base imposable i  cinc-cents  divuit euros amb seixanta-un cèntims a 
la quota d’I.V.A. deduïble (2.988,56 € dels quals 2.469,95 € corresponen a la base 
imposable i 518,61 € a la quota d’I.V.A. deduïble) d’acord amb la disposició 
addicional dinou del test refós de la LCSP, esmentada amb anterioritat al punt 3. 
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2. Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions de les factures incloses a les 
relacions adjuntes, per import total de dos mil nou-cents vuitanta-vuit euros amb 
cinquanta-sis cèntims dels quals  dos mil quatre seixanta-nou euros amb noranta-cinc 
cèntims corresponen a la base imposable i  cinc-cents  divuit euros amb seixanta-un 
cèntims a la quota d’I.V.A. deduïble (2.988,56 € dels quals 2.469,95 € corresponen a 
la base imposable i 518,61 € a la quota d’I.V.A. deduïble) contretes pel departament 
de Medi Ambient  segons el següent detall: 

 

  
CODI 
RELACIÓ 

CENTRE   IMPORT RC  

1 Q/2013/1216 Refugi de Muleta 
    103,12 € 

     

220130015230 

 

2 

 
Q/2013/1217 

 

Refugi de Tossals Verds 

 

 1.303,57 €   

 

220130015227 

 

3 

 

Q/2013/1218 

 

Refugi de Son Amer 

 

 1.063,26 € 

 

220130015232 

 

  TOTAL  2.469,95 €  

3. Atesa l’existència de crèdit adequat i suficient al pressupost de l’exercici 2013, les 
despeses aprovades amb codi de relacions Q/2013/1216, Q/2013/1217 i Q/2013/1218   
s’imputaran a les aplicacions pressupostàries següents: 

– 50.15105.22102 

– 50.15102.22102 

– 50.15103.22102 

4. Proposar a la consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública l’ordenament dels 
pagaments. 

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

 
PUNT 25. PROPOSTA D’ACORD DE LA JUNTA RECTORA DE 
L’INSTITUT DE L’ESPORT HÍPIC DE MALLORCA AL PLE DEL 
CONSELL DE MALLORCA, PER A L’APROVACIÓ DEL 
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RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS CORRESPONENTS A 
L’EXERCICI 2013, RELACIÓ F/2013/2 ( 2013REC03). 
 
Es dóna compte de la següent proposta del President de l'Institut de l'Esport Hípic de 
Mallorca : 
 
Atès que diverses empreses han presentat factures corresponents al subministrament 
d’energia elèctrica durant l’exercici 2013, amb destí a l’INSTITUT  DE L'ESPORT 
HÍPIC DE MALLORCA, les quals s’han d’imputar al pressupost de l’exercici corrent, 
com a conseqüència de no haver seguit el procediment legalment establert, i atès que: 

 
1. S'han presentat factures corresponents al servei prestat de subministrament 
d’energia elèctrica amb destí  a l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca durant l’any 
2013. 
 
2. Atès l’informe de l’administrador de l’Institut de l’Esport Hípic de data 12 d’agost 
de 2013. 
 
3. S'ha emès informe jurídic de data  12 d’agost de 2013, que figuren al corresponent 
expedient. 
 
4. La disposició addicional dinou de la TRLCSP imposa a l’administració l’exigència 
de responsabilitat de caràcter patrimonial derivada de les actuacions en matèria de 
contractació de les autoritats i del personal al servei de les administracions públiques, 
afegint que, “la infracció o aplicació indeguda dels preceptes que conté aquesta llei 
per part del personal al servei de les administracions públiques, quan hi hagi almenys 
negligència greu, constitueix falta molt greu de la que la seva responsabilitat 
disciplinària s’exigirà de conformitat amb la normativa específica en la matèria”. 
 
5. És procedent el reconeixement de la despesa per tal d'evitar l'enriquiment injust que 
suposaria no pagar a tercers els drets adquirits davant la corporació i obligar als 
particulars a haver de recórrer davant els tribunals de justícia per el cobrament dels 
seus crèdits. 
 
6. D’acord amb la legislació vigent, correspon al Ple del Consell de Mallorca el 
reconeixement extrajudicial de crèdits, expedient que, amb caràcter previ, haurà de 
dictaminar la Comissió Informativa corresponent. 

 
Per tot això i en virtut de les competències que em confereix la legislació 

vigent de règim local i d’acord a la base 26 de les d’execució del pressupost, en 
relació a la competència del reconeixement extrajudicial de crèdits, el President de 
l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca proposa a la Junta Rectora de l’Institut de 
l’esport Hípic de Mallorca, que elevi al Ple del Consell de Mallorca, que l’adopció del 
següent   

ACORD 
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1er. Aprovar el reconeixement extrajudicial dels crèdits que es detallen a la relació 
adjunta per un import total de  TRENTA UN MIL CENT VINT-I-CINC EUROS 
AMB SETZE CENTIMS (31.125,16 €). 
 
2on. Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions de les factures incloses a la 
relació adjunta a favor de la empresa ENDESA ENERGIA, S.A. UNIPERSONAL 
amb C.I.F. A81948077, per import total de TRENTA UN MIL CENT VINT-I-CINC 
EUROS AMB SETZE CENTIMS (31.125,16 €) contretes per l’INSTITUT  DE 
L’ESPORT HIPIC DE MALLORCA segons el següent detall: 
 

 CODI RELACIÓ IMPORT RC 
1 F/2013/2 31.125,16 €  220130000395 

 

3er. Atesa l’existència de crèdit adequat i suficient al pressupost de l’exercici 2013, 
les despeses aprovades amb codi de relació F/2013/2, s’imputaran a les aplicacions 
pressupostàries d’aplicació al present exercici 2013. 

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

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

 
PUNT 26. PROPOSTA D’ACORD DE LA JUNTA RECTORA DE 
L’INSTITUT DE L’ESPORT HÍPIC DE MALLORCA AL PLE DEL 
CONSELL DE MALLORCA, PER A L’APROVACIÓ DEL 
RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS CORRESPONENTS A 
L’EXERCICI 2013, RELACIÓ F/2013/1 ( 2013REC02). 
 
Es dóna compte de la següent proposta del President de l'Institut de l'Esport Hípic de 
Mallorca : 
 
Atès que diverses empreses han presentat factures corresponents al subministrament 
d’energia elèctrica durant l’exercici 2013, amb destí a l’INSTITUT  DE L'ESPORT 
HÍPIC DE MALLORCA, les quals s’han d’imputar al pressupost de l’exercici corrent, 
com a conseqüència de no haver seguit el procediment legalment establert, i atès que: 

 
1. S'han presentat factures corresponents al servei prestat de subministrament 
d’energia elèctrica amb destí  a l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca durant l’any 
2013. 
 
2. Atès l’informes de l’administrador de l’Institut de l’Esport Hípic de data 6 d’agost 
de 2013. 
 
3. S'ha emès informe jurídic de data  6 d’agost de 2013, que figuren al corresponent 
expedient. 
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4. La disposició addicional dinou de la TRLCSP imposa a l’administració l’exigència 
de responsabilitat de caràcter patrimonial derivada de les actuacions en matèria de 
contractació de les autoritats i del personal al servei de les administracions públiques, 
afegint que, “la infracció o aplicació indeguda dels preceptes que conté aquesta llei 
per part del personal al servei de les administracions públiques, quan hi hagi almenys 
negligència greu, constitueix falta molt greu de la que la seva responsabilitat 
disciplinària s’exigirà de conformitat amb la normativa específica en la matèria”. 
 
5. És procedent el reconeixement de la despesa per tal d'evitar l'enriquiment injust que 
suposaria no pagar a tercers els drets adquirits davant la corporació i obligar als 
particulars a haver de recórrer davant els tribunals de justícia per el cobrament dels 
seus crèdits. 
 
6. D’acord amb la legislació vigent, correspon al Ple del Consell de Mallorca el 
reconeixement extrajudicial de crèdits, expedient que, amb caràcter previ, haurà de 
dictaminar la Comissió Informativa corresponent. 

 
Per tot això i en virtut de les competències que em confereix la legislació 

vigent de règim local i d’acord a la base 26 de les d’execució del pressupost, en 
relació a la competència del reconeixement extrajudicial de crèdits, el President de 
l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca proposa a la Junta Rectora de l’Institut de 
l’esport Hípic de Mallorca, que elevi al Ple del Consell de Mallorca, que l’adopció del 
següent   

ACORD 
 

1er. Aprovar el reconeixement extrajudicial dels crèdits que es detallen a la relació 
adjunta per un import total de  TRENTA SIS MIL TRES-CENTS NORANTA SET 
EUROS AMB CUARANTA DOS CENTIMS (36.397,42 €). 
 
2on. Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions de les factures incloses a la 
relació adjunta a favor de la empresa ENDESA ENERGIA, S.A. UNIPERSONAL 
amb C.I.F. A81948077, per import total de TRENTA SIS MIL TRES-CENTS 
NORANTA SET EUROS AMB CUARANTA DOS CENTIMS (36.397,42 €) 
contretes per l’INSTITUT  DE L’ESPORT HIPIC DE MALLORCA segons el 
següent detall: 
 

 CODI RELACIÓ IMPORT RC 
1 F/2013/1 36.397,42 € 220130000381 

 

3er. Atesa l’existència de crèdit adequat i suficient al pressupost de l’exercici 2013, 
les despeses aprovades amb codi de relació F/2013/1, s’imputaran a les aplicacions 
pressupostàries d’aplicació al present exercici 2013. 

5e. Proposar al President de l’INSTITUT DE L’ESPORT HIPIC DE MALLORCA 
l’ordenament dels pagaments. 
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Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per desset vots a favor (PP), cap vot en contra 
i tretze abstencions (PSOE i MÉS per Mallorca). 

 
PUNT 27. PROPOSTA D’ACORD DE RESOLUCIÓ DE DISCREPÀNCIA 
AMB LA INTERVENCIÓ GENERAL I D’APROVACIÓ DE LA PROPOSTA 
D’ACORD DE LA JUNTA RECTORA DE L’INSTITUT DE L’ESPORT HÍPIC 
DE MALLORCA AL PLE DEL CONSELL DE MALLORCA, PER A 
L’APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS 
CORRESPONENTS ALS EXERCICIS 2008, 2009, 2010, 2011 I 2012, 
RELACIONS, F/2012/5, F2012/6, F/2012/7. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del President de l'Institut de l'Esport Hípic de 
Mallorca : 
 
ANTECEDENTS 
 
Atès que diverses empreses han presentat factures corresponents a reparacions 
subministraments i obres realitzats durant els exercicis 2008, 2009, 2010, 2011 i 2012, 
amb destí a l’INSTITUT  DE L'ESPORT HÍPIC DE MALLORCA, les quals s’han 
d’imputar al pressupost de l’exercici corrent, com a conseqüència de tenir la data de 
venciment del servei a facturar incorrecta, no haver seguit el procediment legalment 
establert o per no tenir la cobertura pressupostària necessària. 
 
1. S'han presentat factures corresponents a béns i serveis prestats amb destí a l’Institut 
de l’Esport Hípic de Mallorca durant els anys 2008, 2009, 2010, 2011 i 2012. 
 
2. S'ha emès informe jurídic de data 28 de juny de 2013 i informe d’Intervenció 
General núm. 174/13 de data 5 d’agost de 2013, que figuren al corresponent 
expedient. 
 
3. Atèsos els informes de l’administrador de l’Institut de l’Esport Hípic de data 28 de 
juny de 2013 i de data 23 d’agost de 2013. 

 
4. La disposició addicional dinou de la TRLCSP imposa a l’administració l’exigència 
de responsabilitat de caràcter patrimonial derivada de les actuacions en matèria de 
contractació de les autoritats i del personal al servei de les administracions públiques, 
afegint que, “la infracció o aplicació indeguda dels preceptes que conté aquesta llei 
per part del personal al servei de les administracions públiques, quan hi hagi almenys 
negligència greu, constitueix falta molt greu de la que la seva responsabilitat 
disciplinària s’exigirà de conformitat amb la normativa específica en la matèria”. 
 
5. És procedent el reconeixement de la despesa per tal d'evitar l'enriquiment injust que 
suposaria no pagar a tercers els drets adquirits davant la corporació i obligar als 
particulars a haver de recórrer davant els tribunals de justícia per el cobrament dels 
seus crèdits. 
 
6. L’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca va iniciar l’expedient per a  l’aprovació del 
reconeixement extrajudicial de crèdits de despeses corresponents als exercicis 2008, 
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2009, 2010, 2011 i  2012. En aquest sentit es va sotmetre  l’expedient a la fiscalització 
preceptiva prèvia de la Intervenció General i va ser fiscalitzat de disconformitat, 
posant de manifest, entre altres, las següents deficiències essencials: “cal acreditar 
l’existència de crèdit adequat i suficient; que les subvencions son de capítols 4; que 
s’ha assumit una despesa respecta de la qual no es té competència; que s’han de 
justificar tots els tipus de despesa i que no s’acredita que el preus siguin adequats als 
vigent de mercat...”.  
 
7. L’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca va plantejar la discrepància a la Intervenció 
General del Consell tal i com es preveu a la base d’execució 55 del vigent pressupost i 
la Intervenció General ha considerat que persisteixen les objeccions de l’informe de 
disconformitat emès. 
 
8. A més, consta a l’expedient: 
 
Informe justificatiu de l’administrador e.f. de l’IEHM, Miquel Barceló Pons, de data 
28 de juny de 2013. 
Informe justificatiu de l’administrador e.f. de l’IEHM, Miguel Barceló Pons, de data  
22 d’agost de 2013. 
Informe jurídic signat pel Secretari Delegat de l’IEHM, Nicolau Conti Fuster, de data 
28 de juny de 2013. 
Certificats de reserva de crèdit. 
 
9. D’acord amb la legislació vigent, correspon al Ple del Consell de Mallorca el 
reconeixement extrajudicial de crèdits, expedient que, amb caràcter previ, haurà de 
dictaminar la Comissió Informativa corresponent. 

 
Per tot això i en virtut de les competències que em confereix la legislació vigent de 
règim local i d’acord a la base 26 de les d’execució del pressupost, en relació a la 
competència del reconeixement extrajudicial de crèdits, el President de l’Institut de 
l’Esport Hípic de Mallorca proposa a la Junta Rectora del Institut de l’Esport Hípic de 
Mallorca que elevi al  Ple del Consell de Mallorca, l’adopció del següent   

 
 

ACORD 
 

1er. Resoldre la discrepància plantejada entre l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca i 
la Intevenció General a favor del centre gestor en relació a l’expedient d’aprovació del 
reconeixement extrajudicial de crèdits de despeses corresponents als exercicis 2008, 
2009, 2010, 2011 i 2012. 
 
2on. Aprovar el reconeixement extrajudicial dels crèdits que es detallen a les relacions 
adjuntes per import total de TRES-CENTS QUARANTA MIL EUROS AMB 
NORANTA SIS CENTIMS (340.000,96 € ). 
 
3er. Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions de les factures incloses a les 
relacions adjuntes, per import total de TRES-CENTS QUARANTA MIL EUROS 



 106

AMB NORANTA SIS CENTIMS (340.000,96 € ), contretes per l’INSTITUT  DE 
L’ESPORT HIPIC DE MALLORCA segons el següent detall: 
 

 CODI RELACIÓ IMPORT RC 
1 F/2012/5 56.554,41 € 220130000136 
2 F/2012/6 53.426,18 € 220130000136 
3 F/2012/7 230.020,37 € 220130000136 (Cap. II) 

220130000379(Cap.VI) 
 TOTAL 340.000,96 €  

 

4rt.. Atesa l’existència de crèdit adequat i suficient al pressupost de l’exercici 2013, 
les despeses aprovades amb codi de relació,  F/2012/5,  F/2012/6,  F2012/7, 
s’imputaran a les aplicacions pressupostàries d’aplicació als pressupost de l’exercici 
2013. 

5e. Proposar al President de l’INSTITUT DE L’ESPORT HIPIC DE MALLORCA 
l’ordenament dels pagaments. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per desset vots a favor (PP), cap vot en contra 
i tretze abstencions (PSOE i MÉS per Mallorca). 

 
DEPARTAMENT DE COOPERACIÓ LOCAL 
 
PUNT 28. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT 
EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT DEL DEPARTAMENT DE COOPERACIÓ 
LOCAL (DIRECCIÓ INSULAR D’EMERGÈNCIES) CORRESPONENT A 
LES FACTURES DE LA RELACIÓ F/2013/22 DE L’EXERCICI 2013, PER 
SERVEIS I SUBMINISTRAMENTS EFECTUATS AL 2013. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu de Cooperació Local: 
 

Ateses les factures presentades per diverses empreses durant l’exercici 2013, 
corresponents a subministraments i serveis prestats durant el 2013 per al Servei de 
Bombers de Mallorca, que no han seguit el procediment jurídic- administratiu 
legalment establert. 

Atès que procedeix el reconeixement de la despesa per tal d'evitar l'enriquiment injust 
que suposaria no pagar a tercers els drets adquirits davant la corporació i obligar als 
particulars a haver de recórrer davant els tribunals de justícia pel cobrament dels seus 
crèdits. 

Atesa la memòria justificativa de data 22 d’agost de 2013, l’informe jurídic de data 21 
d’agost de 2013, i l’informe de fiscalització de la Intervenció General que figuren al 
corresponent expedient. 

Atesa la disposició addicional 19 del Text Refós de la Llei de contractes del Sector 
Públic que regula la responsabilitat patrimonial de les autoritats i del personal al 
servei de les administracions Públiques derivada de les seves actuacions en matèria de 
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contractació administrativa, tant per danys causats a  particulars com a la pròpia 
Administració, que s'exigirà d'acord amb el que disposa el títol X de la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, i en el Reial Decret 429/1993, de 26 de març, pel qual s'aprova el 
Reglament dels procediments de les Administracions Públiques en matèria de 
responsabilitat patrimonial. Atès que el punt 2 diu que  la infracció o aplicació 
indeguda dels preceptes continguts en aquesta Llei per part del personal al  servei de 
les administracions públiques, quan hi hagi almenys negligència greu, constituirà falta 
molt greu, que s’exigirà d'acord amb la normativa específica en la matèria. 

Atès que hi ha crèdit adequat i suficient al pressupost de despeses per a l’any 2013 per 
fer front a la totalitat de les despeses. 

Atès que d’acord amb la legislació vigent, correspon al ple del Consell de Mallorca el 
reconeixement extrajudicial de crèdits i amb caràcter previ haurà de dictaminar la 
Comissió Informativa corresponent. 

Per tot l’exposat, es proposa que el Ple adopti el següent 

ACORD 

1. Aprovar el reconeixement extrajudicial d’un crèdit de NORANTA-SET MIL 
CINC-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS 
(97.561,30€)  a càrrec del pressupost de 2013 del Departament de Cooperació 
Local, d’acord amb el que disposa la base 26 de les d’execució del pressupost 
2013 i tenint en 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: 

PROGRAMA RC NÚM 
PARTIDA 
PRESSUPOSTÀR
IA 

IMPORT 

220130015060 65.13000.22100 16.492,66 € 
220130015063 65.13000.22103 23.436,38 € 

220130015059 65.13000.21300 
   55.583,44 

€ 
220130015061 65.13000.22101   762,30 € 

BOMBERS DE 
MALLORCA 

220130015062 65.13000.22102 1.286,52€ 
 

 
 

2. Autoritzar disposar i reconèixer una obligació de NORANTA-SET MIL 
CINC-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS 
(97.561,30€)   a càrrec del pressupost de 2013 del Departament de Cooperació 
Local, a favor dels tercers detallats a la relació F/2013/22, a càrrec del 
pressupost de 2013 del Departament de Cooperació Local. S’adjunten les 
reserves de crèdit adients per procedir al seu pagament. 
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3. Que la consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública ordeni el pagament de 
les factures corresponents a la relació adjunta F/2013/22 a favor dels tercers 
que hi figuren a dita relació, per un import total de NORANTA-SET MIL 
CINC-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS 
(97.561,30€) a càrrec del pressupost 2013 del Departament de Cooperació 
Local. 

 
4. Notificar aquest acord al Departament de Cooperació Local.  

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

 
DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL 
 
PUNT 29. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT 
EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS DE L’INSTITUT MALLORQUÍ D’AFERS 
SOCIALS (EXP. REC 04/2013). 
 
Es dóna compte de la següent proposta de la presidenta de l’IMAS: 

1. S'han presentat factures corresponents a béns i serveis prestats amb destí a l’Institut 
Mallorquí d’Afers Socials durant els anys 2012 i 2013 amb entrada l’any 2013 i que 
no han seguit el procediment legalment establert, no tenen crèdit suficient o es 
inadequat pel tipus de despesa. 

2. La disposició addicional denou de la TRLCSP imposa a l’administració l’exigència 
de responsabilitat de caràcter patrimonial derivada de les actuacions en matèria de 
contractació de les autoritats i del personal al servei de les administracions públiques, 
afegint que, “la infracció o aplicació indeguda dels preceptes que conté aquesta llei 
per part del personal al servei de les administracions públiques, quan hi hagi almenys 
negligència greu, constitueix falta molt greu de la que la seva responsabilitat 
disciplinària s’exigirà de conformitat amb la normativa específica en la matèria”. 
 
3. És procedent el reconeixement de la despesa per tal d'evitar l'enriquiment injust que 
suposaria no pagar a tercers els drets adquirits davant la corporació i obligar als 
particulars a haver de recórrer davant els tribunals de justícia per el cobrament dels 
seus crèdits. 
 
4. D’acord amb la legislació vigent, correspon al Ple del Consell de Mallorca el 
reconeixement extrajudicial de crèdits, expedient que, amb caràcter previ, haurà de 
dictaminar la Comissió Informativa corresponent. 
 
5. S'ha emès informe jurídic i s’ha sotmès a fiscalització les factures que conformen 
l’expedient.  
 

6. D’acord amb les bases d’execució i els Estatuts de l’Institut Mallorquí d’afers 
Socials, correspon al director gerent l’ordenació del pagament  

Per tot això, propòs al Ple adopti el següent 
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ACORD 

1r. Aprovar el reconeixement extrajudicial dels crèdits que se detallen a la relació 
adjunta, que fan un total de CENT SEIXANTA-CINC MIL SET-CENTS QUATRE 
EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS (165.704,80€) 

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 CENT SEIXANTA-CINC MIL SET-CENTS QUATRE EUROS 
AMB VUITANTA CÈNTIMS (165.704,80€) 

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

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

 

II) PART DE CONTROL 

PUNT 30. DECRETS I RESOLUCIONS PER 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. 

b) DECRET PEL QUAL ES NOMENA UN ALT CÀRREC. 

Fets 

Aquesta Presidència, mitjançant decret dictat dia 25 de juny de 2011, va resoldre crear els 
departaments en què va quedar estructurat el Consell de Mallorca i en va determinar les 
atribucions bàsiques. 

Així mateix, mitjançant decret de dia 2 de maig de 2013, modificat pel decret de dia 9 d’agost 
de 2013, va establir l'estructura interna dels departaments que integren el govern del Consell 
de Mallorca. 

Fonaments 

En l'art 13. 2 de la Llei 8/2000, de 27 d'octubre, de consells insulars, s’estableix que els 
departaments poden estructurar-se internament en direccions insulars i tenir una secretaria 
tècnica, si així s’estableix en els reglaments d’organització del Consell Insular. D’aquests 
òrgans depèn la resta d’òrgans i unitats del departament. A més, la presidenta del Consell pot 
designar lliurement les persones que han d’ocupar els càrrecs de directors insulars i secretaris 
tècnics d’acord amb criteris de competència i experiència professionals. 
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En l'article 30 del Reglament orgànic del Consell de Mallorca (ROCM), aprovat pel Ple dia 2 
de juliol de 2001 (BOIB núm. 102, de 25 d'agost) i modificat dia 8 de març de 2004 (BOIB 
núm. 38, de 16 de març), dia 28 de juliol de 2008 (BOIB núm. 113, de 14 d'agost), dia 13 
d’octubre de 2011 (BOIB núm. 158, de 20 d’octubre) i dia 14 de febrer de 2013 
(BOIB núm. 86, de 18 de juny), es disposa que correspon a la Presidència nomenar i 
separar els directors insulars i els secretaris tècnics. 

En l'art. 31.2 c) del ROCM s’estableix que correspon als consellers executius i a les 
conselleres executives proposar el nomenament i el cessament dels alts càrrecs que depenen 
del seu departament. 

La consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública ha fet la proposta corresponent. 

Per tant, resolc: 

1. Nomenar el senyor Maties Veny Orell secretari tècnic d’Hisenda i Funció Pública. 

2. Notificar aquesta resolució a la persona interessada i publicar-ne el contingut en el Butlletí 
Oficial de les Illes Balears, que comença a vigir en la data de publicació.  

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

 

Es donen per assabentats. 

 

c) DECRET PER DISPOSAR EL CESSAMENT DE FUNCIONS D’UN ALT 
CÀRREC. 

Fets 

Aquesta Presidència, mitjançant el decret dictat dia 25 de juny de 2011, va resoldre 
crear els departaments en què va quedar estructurat el Consell de Mallorca i en va 
determinar les atribucions bàsiques. 

Així mateix, mitjançant decret de dia 2 de maig de 2013, modificat pel decret de dia 9 
d’agost de 2013, va establir l’estructura interna dels departaments que integren el 
govern del Consell de Mallorca. 

Fonaments 

En l’art 13. 2 de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars, 
s’estableix que els departaments poden estructurar-se internament en direccions 
insulars i tenir una secretaria tècnica, si així s’estableix en els reglaments 
d’organització del consell insular. D’aquests òrgans depèn la resta d’òrgans i 
unitats del departament. A més, la presidenta del Consell pot designar 
lliurement les persones que han d’ocupar els càrrecs de directors insulars i 
secretaris tècnics d’acord amb criteris de competència i experiència 
professionals. 
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En l'article 30 del Reglament orgànic del Consell de Mallorca (ROCM), aprovat pel Ple dia 2 
de juliol de 2001 (BOIB núm. 102, de 25 d'agost) i modificat dia 8 de març de 2004 (BOIB 
núm. 38, de 16 de març), dia 28 de juliol de 2008 (BOIB núm. 113, de 14 d'agost), dia 13 
d’octubre de 2011 (BOIB núm. 158, de 20 d’octubre) i dia 14 de febrer de 2013 
(BOIB núm. 86, de 18 de juny), es disposa que correspon a la Presidència nomenar i 
separar els directors insulars i els secretaris tècnics. 

En l’art. 31.2 c) del ROCM s’estableix que correspon als consellers executius i a les 
conselleres executives proposar el nomenament i el cessament dels alts càrrecs que 
depenen del seu departament. 

La consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública ha fet la proposta corresponent. 

Per tant, resolc: 
1. Disposar el cessament en l’exercici de les funcions de la Secretaria Tècnica 
d’Hisenda i Funció Pública del senyor Miquel Barceló Llompart, secretari 
tècnic de Presidència, i agrair-li els serveis prestats. 

2. Notificar aquesta resolució a la persona interessada i publicar-ne el contingut en el 
Butlletí Oficial de les Illes Balears, que comença a vigir en la data de publicació.  

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

 

Es donen per assabentats. 

 

d) ESTRUCTURA DEL GOVERN DEL CONSELL DE MALLORCA. CREACIÓ 
DE DIRECCIONS INSULARS I SECRETARIES TÈCNIQUES. 

Fets 

La presidenta, mitjançant decret de dia 2 de maig de 2013, va resoldre crear les direccions 
insulars i secretaries tècniques en què havien de quedar estructurats internament els 
departaments del Consell de Mallorca, que es van configurar de la manera següent: 
A data d’avui es considera convenient modificar l’estructuració de les secretaries tècniques. 

Fonaments 

En l'art. 30 del Reglament orgànic del Consell de Mallorca, aprovat per acord del Ple de dia 2 
de juliol de 2001 (BOIB núm. 102, de 15 d’agost) i modificat per acord del Ple de dia 8 de 
març de 2004 (BOIB núm. 38, de 16 de març), dia 28 de juliol de 2008 (BOIB núm. 113, de 
14 d'agost), dia 13 d’octubre de 2011 (BOIB núm. 158, de 20 d’octubre) i dia 14 de febrer de 
2013 (BOIB núm. 86, de 18 de juny) es determina que cada departament del Consell de 
Mallorca es pot estructurar internament en una direcció Insular o en més direccions Insulars, 
que són òrgans directius als quals correspon la gestió, sota la direcció del conseller executiu 
corresponent, de les diverses àrees funcionalment homogènies que conformen el departament 
respectiu.  

Igualment, hi pot haver en cada departament del Consell de Mallorca una secretaria tècnica, 
que és l’òrgan directiu per gestionar, sota l’autoritat del conseller executiu, els serveis comuns 
del departament corresponent.  
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Per això, resolc: 

1. Modificar el decret de dia 2 de maig de 2013 en el sentit que allà on diu 

“Departament d'Hisenda i Funció Pública 

Secretaria Tècnica, les funcions de la qual seran exercides pel secretari tècnic o 
per la secretària tècnica de Presidència 

Direcció Insular d'Hisenda i Funció Pública” 

Ha de dir:  

“Departament d'Hisenda i Funció Pública 

Secretaria Tècnica 

Direcció Insular d'Hisenda i Funció Pública” 

2. Publicar el contingut d’aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, que 
comença a vigir el mateix dia en què s’hi publica. 

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

 

Es donen per assabentats. 

 

e) RENÚNCIA D’ALTS CÀRRECS. 

Fets 

El dia 24 de juliol de 2013 la Sra. Joaquina Ibáñez Ripoll, secretària tècnica de Medi 
Ambient, ha presentat la renúncia al càrrec. 

Fonaments de dret 

En l'article 30 del Reglament orgànic del Consell de Mallorca, aprovat pel Ple dia 2 de 
juliol de 2001 (BOIB núm. 102, de 25 d'agost) i modificat dia 8 de març de 2004 
(BOIB núm. 38, de 16 de març), dia 28 de juliol de 2008 (BOIB núm. 113, de 14 
d'agost), dia 13 d’octubre de 2011 (BOIB núm. 158, de 20 d’octubre) i dia 14 de 
febrer de 2013 (BOIB núm. 86, de 18 de juny de 2013), es disposa que correspon a la 
Presidència nomenar i separar les persones que han d’ocupar els càrrecs de directors 
insulars i secretaris tècnics. 

Resolució 

Per tant, resolc:  
1. Acceptar la renúncia de la secretària tècnica de Medi Ambient, la senyora 
Joaquina Ibáñez Ripoll, amb efectes de dia 25 de juliol de 2013, i agrair-li els 
serveis prestats. 
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2. Comunicar que, d'acord amb el que es preveu en l'art. 6 d) del Reglament orgànic 
del Consell de Mallorca, ha de presentar les declaracions de béns i d'activitats que li 
correspon fer amb motiu del cessament  

3. Disposar que, transitòriament i mentre no es nomeni una persona per ocupar 
la Secretaria Tècnica de Medi Ambient, les funcions seran assumides pel Sr. 
Miquel Barceló Llompart, secretari tècnic de Presidència. 

4. Notificar aquesta resolució a les persones interessades i publicar-ne el contingut en 
el Butlletí Oficial de les Illes Balears. 

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

 

Es donen per assabentats. 

 

f) DETERMINACIÓ DEL RÈGIM DE DEDICACIÓ DE LA CONSELLERA 
SRA. MARIA VERGER NOGUERA. 

 
Fets 
El Ple de la corporació en sessió de dia 11 de juliol de 2011 va establir el règim 
de dedicació, les retribucions i les indemnitzacions dels membres de la 
corporació, modificat per acord del Ple en sessió de dia 26 de juliol de 2012. 

De conformitat amb l’anterior, es va delegar en la Presidència del Consell Insular 
l'execució d'aquest acord per determinar els membres de la corporació que fan 
funcions en règim de dedicació exclusiva o parcial, amb la finalitat de donar 
compliment al que es disposa en els apartats 3 i 5 de l'article 75 de la Llei reguladora 
de les bases de règim local. 

El dia 25 de juliol de 2013 la Sra. Maria Verger Noguera ha pres possessió del 
càrrec de consellera electa. 
El dia 25 de juliol de 2013 el portaveu del Grup de consellers del Partit Popular 
ha comunicat que la Sra. Verger s’acollirà al règim de dietes. 
Per tant, resolc: 

1. Determinar que la consellera Maria Verger Noguera s’acull al règim de dietes per 
assistència a sessions del Ple, amb efectes de dia 25 de juliol de 2013. 

2. Publicar el contingut d’aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. 

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

 

Es donen per assabentats. 
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g) DETERMINACIÓ DEL RÈGIM DE DEDICACIÓ DEL CONSELLER SR. 
MIQUEL ÀNGEL COLL CANYELLES. 

Identificació 

Determinació del règim de dedicació del conseller Sr. Miquel Àngel Coll Canyelles 

Fets 
El Ple de la corporació en sessió de dia 11 de juliol de 2011 va establir el règim 
de dedicació, les retribucions i les indemnitzacions dels membres de la 
corporació, modificat per acord del Ple en sessió de dia 26 de juliol de 2012. 

De conformitat amb l’anterior, es va delegar en la Presidència del Consell Insular 
l'execució d'aquest acord per determinar els membres de la corporació que fan 
funcions en règim de dedicació exclusiva o parcial, amb la finalitat de donar 
compliment al que es disposa en els apartats 3 i 5 de l'article 75 de la Llei reguladora 
de les bases de règim local. 

El dia 25 de juliol de 2013 el Sr. Miquel Àngel Coll Canyelles ha pres 
possessió del càrrec de conseller electe. 
El portaveu del Grup Socialista al Consell de Mallorca ha comunicat que el Sr. 
Coll exercirà les funcions que li corresponen en règim de dedicació parcial. 
Per tant, resolc: 

1. Determinar que el conseller Miquel Àngel Coll Canyelles s’acull al règim de 
dedicació parcial, amb efectes de dia 25 de juliol de 2013. 

2. Publicar el contingut d’aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. 

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

 

Es donen per assabentats. 

 
PUNT 31. DONAR COMPTE DE L’ESCRIT DEL GRUP SOCIALISTA 
COMUNICA NOMENAMENT CONSELLERA TITULAR A LA COMISSIÓ 
INSULAR D’ORDENACIÓ DEL TERRITORI, URBANISME I PATRIMONI. 
 
Es dóna compte del següent escrit: 
 
El GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA comunica el nomenament 
de la consellera MERCEDES GARRIDO RODRÍGUEZ com a conseller titular del 
Grup a la COMISSIÓ INSULAR D’ORDENACIÓ DEL TERRITORI, 
URGANISME I PATRIMONI. 
 
Es donen per assabentats. 
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PUNT 32.DONAR COMPTE DE L’ESCRIT DEL GRUP SOCIALISTA 
COMUNICA NOMENAMENT CONSELLERA SUPLENT A L’AGÈNCIA DE 
PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA.  
 
Es dóna compte del següent escrit: 
 
El GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA comunica el nomenament 
de la consellera MERCEDES GARRIDO RODRÍGUEZ com a membre suplent a 
l’AGÈNCIA DE PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA. 
 
Es donen per assabentats. 

 

MOCIONS IMPULSORES O DE TRÀMIT  I DE CARÀCTER IDEOLÒGIC  

 
PUNT 33. MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MÉS PER MALLORCA SOBRE LA 
INCORPORACIÓ D’ARCA A LA PONÈNCIA TÈCNICA DE LA COMISSIÓ 
DE PATRIMONI HISTÒRIC. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
ARCA és una entitat que té com a objectiu la protecció del patrimoni de Mallorca per 
a que puguin gaudir-lo tant els ciutadans i les generacions futures com la gran 
quantitat de persones que ens visiten cada any. 
 
Els darrers anys, ARCA s’ha convertit en una entitat que representa la societat civil 
sensibilitzada i que treballa seriosament per a mostrar a la ciutadania els valors 
paisatgístics, econòmics, històrics i culturals que contenen tots els elements 
patrimonials. Al mateix temps, ARCA gaudeix d’un prestigi i una autoritat reconeguts 
en l’àmbit de la conservació del patrimoni. 
 
Aquest prestigi i aquesta autoritat reconeguda foren els motius pels quals a la passada 
legislatura ARCA formava part de la Ponència Tècnica de la Comissió de Patrimoni 
Històric del Consell de Mallorca. Ara ens trobam, però, que en aquesta legislatura el 
govern no ha considerat  adient la continuïtat d’ARCA al si de l’esmentada Ponència 
Tècnica. 
 
MÉS per Mallorca considera que tant per la feina desenvolupada la passada 
legislatura, com pel prestigi i l’autoritat demostrades en innombrables ocasions, 
ARCA hauria de formar part de la Ponència Tècnica de la Comissió de Patrimoni 
Històric del Consell de Mallorca. 
 
 
Per tot allò exposat, el grup de consellers de MES per Mallorca proposa al plenari del 
Consell el següent  
 

Acord 
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1. El Ple del Consell de Mallorca acorda la incorporació d’ARCA a la Ponència 
Tècnica de la Comissió de Patrimoni Històric del Consell de Mallorca en tant que 
entitat representativa de la defensa del patrimoni. 

 

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

En primer lloc, destaca la tasca de conservació del patrimoni de tot tipus, arquitectònic, cultural, 
etnològic, arqueològic, que duu endavant l’entitat ARCA amb la intenció que la ciutadania en pugui 
gaudir, i també ho puguin fer les generacions futures. D’altra banda, fa notar que la seva activitat 
representa una aportació a favor del turisme alternatiu, de caire cultural, sobre el qual se’n parla molt 
però després no s’hi fan gaire actuacions concretes.  

Recorda que durant la passada legislatura aquesta entitat va ser membre de la Ponència Tècnica de la 
Comissió de Patrimoni Històric i, a l’inici d’aquesta legislatura quan se varen triar els membres 
d’aquesta comissió l’equip de govern va considerar que era convenient excloure-la. Diu que n’ignora el 
motiu. 

Avui el seu Grup presenta aquesta moció per destacar que aquesta entitat té un reconeixement total pel 
que fa a la defensa del patrimoni, com ho està també la seva feina incansable per fer un manteniment 
acurat del nostre patrimoni i evitar que se deteriori, per la qual cosa té un personal molt preparat des del 
punt de vista tècnic. 

Puntualitza que la proposta no pretén excloure ningú de la Ponència Tècnica, però se considera 
convenient que ARCA formi part de la Ponència Tècnica de la Comissió de Patrimoni Històric, tant per 
a la mateixa entitat com per ajudar a decidir la part política, que és la Comissió de Patrimoni Històric. 

Per les raons expressades, reitera que el seu Grup proposa la reintegració d’ARCA, en els termes que 
s’han explicat.    

El Sr. DALMAU (PSOE) intervé a continuació. 

Anuncia el vot favorable del seu Grup a la moció. 

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

Assegura que el Grup Popular està del tot d’acord amb tot el que se manifesta a la moció sobre 
l’objecte de l’associació ARCA.  

Tot i això, qüestiona quins són els motius d’aquesta moció, en aquest moment precís, després dels dos 
anys de legislatura que han transcorregut després de la constitució de l’actual Ponència Tècnica. D’altra 
banda, és obvi que si s’ha d’incorporar un nou membre algun altre n’ha de sortir, raó per la qual retreu 
al Sr. Font que només parli de la part bona, quan presenta la moció.  

Li demana que justifiqui la part desagradable de la qüestió, per saber per quina raó un dels 
representants ha de sortir de la Ponència Tècnica i també qui ha de ser. Li fa notar que s’ha de ser 
responsable i prendre decisions. Comenta que des de l’oposició és molt fàcil i la demagògia és una 
virtut de l’oposició, que en pot fer de la millor manera possible. 

Diu al Sr. Font que la redacció de la moció genera dubtes sobre si realment el patrimoni es troba 
desprotegit, des del punt de vista de la solvència tècnica dels actuals membres de la Ponència Tècnica, 
de forma que es fa  necessari incorporar algú de molta més solvència.  

El darrer dubte que sorgeix respecte a aquesta qüestió és saber quin tipus de moció és aquesta que se 
presenta, com ha dit abans, dos anys després de la constitució de la Ponència Tècnica. En aquest sentit, 
li demana si és una moció impulsora, per garantir millors condicions per tal que la Ponència Tècnica o 
la part de patrimoni garanteixi millors condicions, atès que no és de tràmit, o si és de caràcter ideològic.  

Expressa la seva preocupació per saber l’abast del que se fa en aquests moments, si es tracta d’una 
moció de caràcter ideològic, incorporant una entitat en una ponència tècnica en la qual s’ha de garantir, 
sobretot, la independència del personal tècnic que la conforma. 
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El Sr. FONT intervé tot seguit. 

Observa que el Sr. Llamas  ha dit tres coses que li han cridat l’atenció: ha demanat si era una moció 
ideològica, si la moció donava peu a dubtar de la solvència tècnica dels actuals tècnics de la Comissió 
Insular de Patrimoni i ha fet una referència al fet que els actuals membres no siguin capaços de protegir 
allò que toca protegir.  

Diu que la referència a la Ponència Tècnica l’ha ajudat a esbrinar per on va el sentit de la seva 
intervenció.  

Assenyala que quan el Consell de Mallorca va decidir que ARCA no estàs dins la Comissió de 
Patrimoni segurament aquesta va ser una decisió política, mentre que assegura que la moció que se 
presenta avui al Ple no és una proposta política, sinó una proposta purament tècnica, que no exclou 
ningú. 

Comenta al Sr. Llamas que en qualsevol moment se pot fer una modificació dels membres que 
conformen la Ponència Tècnica.  

Reitera el convenciment que ARCA es mereix formar-ne part, que ho ha demostrat amb escreix i 
aquesta és una manera de dignificar-la i de reparar el greuge que se va produir pel fet de no haver-la 
inclòs quan el nou equip de govern va constituir l’esmentada Ponència Tècnica.     

Fa avinent al Sr. Llamas que la conservació del patrimoni no té cap connotació política, d’entrada, si 
algú no la polititza, perquè és cosa de tothom. És obvi que no pel fet de ser tal o qual amic ha de 
conservar d’una manera o d’una altra. Puntualitza que no diu que el Sr. Llamas ho faci així, però 
assenyala que sí que hi ha persones que ho fan, en qüestions de patrimoni.  

Assegura que el patrimoni és de tots, i s’han d’aplicar els mateixos criteris per a tothom.  

També afirma que ARCA no ha actuat mai des del punt de vista polític. Certament, hi pot haver 
valoracions diferents sobre el patrimoni, però mai s’ha mogut per intencionalitats polítiques.  

El Sr. ROTGER (vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports) inicia la seva intervenció. 

Diu que valora i reconeix la feina que fa l’entitat ARCA, amb la qual el Consell de Mallorca manté 
bones relacions i un diàleg constant, atès que és informada exhaustivament sobre tots els expedients 
dels quals en sol·licita.  

Reitera que són ateses totes les seves demandes i informacions referides al patrimoni.  

Considera que la labor que fa la Ponència Tècnica és satisfactòria i que les tramitacions se realitzen 
amb agilitat, raó per la qual no existeixen motius objectius, actualment, per modificar la composició de 
la ponència tècnica, que al seu parer fa una feina extraordinària.  

Finalment, coincideix amb el Sr. Font a reconèixer que el patrimoni històric és patrimoni de tots,  raó 
per la qual tothom s’ha de sentir convidat i convocat a preservar-lo, tant ARCA com tota la ciutadania, 
en general.  

Sotmesa la proposta a votació, es rebutja per tretze vots a favor (PSOE i MÉS per 
Mallorca), cap abstenció i setze vots en contra (PP). 

 
PUNT 34. MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MÉS PER MALLORCA SOBRE LA 
FUNDACIÓ TONI CATANY. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
Ja fa anys que el fotògraf Toni Catany es posà en contacte amb l’Ajuntament de 
Llucmajor manifestant la seva voluntat que tant la seva obra com la d’altres autors, 
així com la biblioteca, la col·lecció de càmeres antigues i material divers relacionat 
amb l’art de la fotografia que ha anat recollint al llarg dels anys, pogués quedar 
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permanentment a Llucmajor i, conjuntament amb la seva casa natal, constituís la base 
d’un centre internacional relacionat amb l’art de la fotografia. 
 
La passada legislatura el Departament de Cultura i Patrimoni del Consell de Mallorca 
va agafar el lideratge del projecte i, a més d’aconseguir finançament per a la compra 
de la casa de Tomàs Monserrat a través de fons europeus i per a les obres i inici 
d’activitat de fons estatutaris, coordinadament amb Toni Catany i l’Ajuntament de 
Llucmajor, es van elaborar els estatuts de la Fundació Toni Catany, Centre 
internacional de fotografia que van ser aprovats per unanimitat pels plenaris del 
Consell de Mallorca i de l’Ajuntament de Llucmajor. 
 
Tot i així, després que la senyora Presidenta es reunís amb tots els actors involucrats, i 
que el Vicepresident visitàs la futura seu de la Fundació, el mes d’agost de 2012 un 
mitjà de comunicació publicà la intenció del Consell de Mallorca de renuunciar a 4’4 
milions € del govern central per adequar la seu de la fundació i de plantejar la revisió 
del projecte. Davant els dubtes generats, el mes de setembre de 2012 el ple del 
Consell Insular va aprovar per unanimitat, a proposta de MÉS per Mallorca, els 
següents acords transaccionats: 
 

1. El Consell de Mallorca reafirma el seu compromís amb la creació del Centre 

Internacional de Fotografia Toni Catany que es durà a terme una vegada que, 

per part del govern, es confirmi la pròrroga sol·licitada. 

 

2. El Consell de Mallorca es compromet a reactivar la Fundació Toni Catany, 

Centre Internacional de Fotografia, i a constituir-la en el termini màxim de 

dos mesos perquè comenci a funcionar. 

 

3. El Consell de Mallorca es compromet a negociar amb el Govern de les Illes 

Balears i amb el Govern de l’Estat les pròrrogues necessàries per evitar 

perdre les subvencions concedides per construir i fer funcionar la Fundació. 

 

4. El Consell de Mallorca es compromet a tenir cura de la casa de 

TomàsMontserrat, que va ser adquirida la passada legislatura, per evitar que 

es degradi, ia sol·licitar la col·laboració de l’Ajuntament de Llucmajor per 

fer-ho possible. 
 
 
Malgrat aquest aparent acord per part de totes les forces polítiques presents, tant a 
l'ajuntament de Llucmajor com al Consell de Mallorca, avui aquest projecte agonitza. 
El mateix Toni Catany va publicar recentment a la revista local Llucmajor de Pinta en 
ample una missiva adreçada al Consell de Mallorca on expressava el seu desànim 
enfront a la passivitat amb la qual el Consell de Mallorca estava actuant els darrers 
temps. Sembla que el Consell ha perdut l’interès en un projecte que fins fa poc 
consideraven important tant des del punt de vista cultural com d’atractiu turístic per al 
municipi de Llucmajor. Un projecte que ja havia superat el seu pas més complicat, el 
aconseguir els recursos econòmics per fer-lo realitat. 
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Per tot l’exposat, el grup de consellers de MES per Mallorca eleva al plenari del 
Consell la següent  

 
Proposta d’acord 

 
El Ple del Consell de Mallorca, insta a la Presidenta del Consell a fer cumplir els 
acords referits a la Fundació Toni Catany aprovats al plenari de dia 13 de setembre de 
2012 en el termini màxim d’u mes així com a donar comptes al proper ple ordinari de 
totes les actuacions efectuades en relació amb aquests acords, aportant la 
documentació que les acrediti. 
 
 
El Sr. FONT (MÉS per Mallorca) inicia la seva intervenció. 

Recorda que durant la passada legislatura el fotògraf Toni Catany va oferir ca-seva i la seva col·lecció 
de fotografies al Consell de Mallorca amb vista a crear la Fundació Toni Catany, a Llucmajor, 
integrada per l’Ajuntament de Llucmajor, el Consell de Mallorca i per ell mateix.  

Assenyala que s’hi va fer molta feina, fins el punt d’aconseguir més de 4 M€ de Turespaña per 
començar a anar endavant. Mentrestant, se va comprar la casa veïna, de Tomàs Montserrat, a molt bon 
preu per al Consell de Mallorca, atès que el 50% provenia de fons europeus, el 25% el va aportar el 
Govern balear i aquesta institució només va haver d’aportar el 25% restant.   

Explica també tot el procediment dels convenis que se varen signar posteriorment, tot durant la darrera 
legislatura, en el benentès que el Govern balear no pot transferir els doblers al Consell de Mallorca fins 
que aquest no justifiqui la inversió que ha fet.  

Recorda que el Consell de Mallorca i l’Ajuntament de Palma, cap al final de la passada legislatura 
s’havien aprovat uns acords sobre els estatuts de la fundació i ja tenien la partida pressupostada, que era 
la mínima quantitat necessària per constituir aquesta fundació (30.000 €), de forma que quedava per fer 
aquesta primera feina, per a la legislatura actual.  

Tot seguit explica quines són les actuacions que s’han fet en aquest sentit, de les quals ell en té 
constància. 

En primer lloc se va fer una reunió-col·loqui i fins i tot una visita de la presidenta del Consell de 
Mallorca -i potser també del conseller executiu de Cultura, Patrimoni i Esports- a la casa de Tomàs 
Montserrat i de Toni Catany, durant la qual se va manifestar la decisió de tirar endavant el projecte 
iniciat amb la Fundació Toni Catany.    

Més endavant, el mes d’agost de 2012, un alt càrrec de la Conselleria de Cultura, Patrimoni i Esports 
manifestava, en una entrevista al Diari de Balears, que no era tan clar poder dur endavant el projecte de 
la fundació Toni Catany i que s’havia de refer el projecte i que no reivindicarien l’adjudicació dels 
4,4M € que havia d’aportar el Govern balear.  

Recorda que, davant aquest fet, el seu Grup polític va decidir presentar una moció en el Ple del mes 
d’agost de 2012, de la qual en varen sorgir transaccions i posteriorment se varen aprovar per unanimitat 
quatre punts, i els llegeix textualment. Destaca el seu contingut de reafirmació del compromís del 
Consell de Mallorca pel que fa a la creació del Centre Internacional de Fotografia Toni Catany, els 
terminis establerts: un màxim de dos mesos, la negociació de les pròrrogues necessàries per evitar 
perdre les subvencions concedides i tenir cura de la casa de Tomàs Montserrat, a més de sol·licitar la 
col·laboració de l’Ajuntament de Llucmajor per fer-ho possible.  

Retreu que, transcorregut un any d’aquests acords, la fundació esmentada encara no està constituïda, 
raó per la qual Toni Catany, que manté exactament la mateixa actitud,  comença a no confiar en el 
Consell de Mallorca i a perdre la il·lusió que tenia per poder treballar per a la fundació.  

Considera que la societat mallorquina no es pot permetre el luxe de refusar un llegat com és el de Toni 
Catany i adverteix que aquest té compradors, per la qual cosa pot acabar fora de Mallorca. 
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Explica tot seguit els problemes concrets que se’n deriven de la manca de compliment dels acords i que 
afecten directament Toni Catany quan ve a Mallorca, atès que tampoc no s’ha habilitat un petit espai on 
ell pugui residir, dins la pròpia casa que dona a la fundació. 

Fa notar que allò que se demana avui és el compliment de la moció anterior, perquè és obvi que no s’ha 
fet.  

Per acabar, reitera els compromisos que reflecteixen els acords que se varen aprovar i destaca les 
incongruències en les actuacions dels diversos responsables de la institució, que ha explicat abans.  

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

Expressa l’acord total del seu Grup amb la moció que presenta el Grup Més per Mallorca. 

Recorda que el seu Grup s’ha manifestat en aquest mateix sentit, durant els dos anys de gestió de 
l’actual equip de govern de la Institució atès que, per coherència amb el seu discurs, era evident la 
imperiosa necessitat d’utilitzar les inversions estatutàries que corresponen a la institució per tal de 
posar en valor el patrimoni i els valors naturals i aconseguir que estiguin a l’abast de tota la ciutadania 
de Mallorca.  

Retreu que, transcorreguts dos anys, no s’hagi fet cap gestió per reclamar i aprofitar la inversió 
estatutària que s’havia acordat, a la qual se té dret, i que a més a més tenia caràcter finalista, és a dir, 
només se podia utilitzar per aquest projecte concret.  

Aprofita per recordar que durant els dos anys darrers el seu Grup ha reclamat el mateix per a altres 
projectes, com ara el de Can Weyler, perquè no n’han tengut cap altra notícia.  

Fa notar que els doblers hi són, als pressuposts del Govern balear, per la qual cosa els ha de transferir al 
Consell de Mallorca, institució que sigui per ineficàcia o per oblid no reclama tal i com pertoca.  

Reitera els arguments i els advertiments que ha fet el Sr. Font durant la seva intervenció en el cas que el 
Consell de Mallorca persisteixi en la seva actitud de silenci sobre aquesta qüestió i del dissortat final 
que pot suposar vendre l’obra fotogràfica de Toni Catany a altres persones i que aquesta surti de 
Mallorca.  

Opina que el govern del Consell de Mallorca hauria de mostrar una major preocupació davant aquest 
fet.  

Per acabar, anuncia el vot favorable del seu Grup a la moció. 

El Sr. ROTGER (vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports) inicia la seva intervenció. 

Adverteix ja des de l’inici que aquesta moció surt a camí, de manera paral·lela, a la preocupació que té 
el Consell de Mallorca per fer possible que el llegat del Sr. Toni Catany quedi a Mallorca, formalitzat 
per mitjà de la cessió que s’ha explicat. 

Opina que tothom hauria de fer un esforç de responsabilitat. Assegura que l’actual equip de govern ha 
mostrat el seu interès, però és evident que s’ha de complir la condició bàsica: el finançament d’aquest 
projecte, i no està confirmat.  

Torna a dir que la pròrroga de les inversions no està confirmada, per bé que el Govern balear ha 
confirmat que està sol·licitada, pendent que s’autoritzi la pròrroga.  

Assegura que l’actual equip de govern de la institució té interès per dur endavant el projecte, i ha 
mantengut entrevistes amb el Sr. Toni Catany. És evident que aquest mostra una certa preocupació, 
després d’uns anys d’espera, i l’ha manifestada en les dues reunions que s’han celebrat. 

Admet que són certes les dades que ha aportat el Sr. Font, però li fa notar que és bàsic que la quantitat 
econòmica d’ajuda estatutària compromesa per a aquest projecte sigui transmesa pel Govern balear al 
Consell de Mallorca. 

Observa que el Sr. Toni Catany ho entén, que s’han tengut les converses oportunes amb les persones 
responsables de l’Ajuntament de Llucmajor i que tant el batle i el consistori d’aquest municipi com 
l’equip de govern del Consell de Mallorca ja li han manifestat l’nterès per dur endavant aquest projecte.  

Diu que l’equip de govern del Consell de Mallorca ho torna a fer avui. Recorda que ja ho va manifestar 
amb uns acords de Ple, i que avui s’hi torna a comprometre, en els termes que indica tot seguit.  
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En primer lloc, diu que han instat el Govern balear a demanar la pròrroga corresponent, i l’ha 
sol·licitada. En conseqüència, sobre aquest punt s’ha complit el compromís de la institució. 

En segon lloc, puntualitza que la constitució de la fundació no depèn únicament del Consell de 
Mallorca, sinó també de l’Ajuntament de Llucmajor i del Sr. Toni Catany. Fa notar que el Sr. Catany, 
en les darreres converses que s’han mantingut amb ell, va manifestar que a l’hora de constituir la 
fundació preferia tenir la confirmació del finançament oportú, per la qual cosa s’ha d’actuar de forma 
coherent.  

En tercer lloc, afirma que la voluntat del Consell de Mallorca és constituir aquesta fundació. En relació 
a la casa que va adquirir el Consell de Mallorca és evident que se manté l’interès i existeix un 
avantprojecte de reforma, al qual fa costat la institució perquè n’és corresponsable.  

En quart lloc, informa que l’Ajuntament de Llucmajor ha oferir al Sr. Catany uns espais al Convent de 
Llucmajor, de forma temporal, per tal que se pugui iniciar la possibilitat de gaudir de la seva obra. 

Tot i això, fa avinent que es tracta d’un projecte que no s’ha iniciat durant la present legislatura, sinó 
que pertany a la legislatura anterior. Tot i això, l’actual equip de govern l’assumeix, s’hi avé i fa 
esforços per poder-lo fer realitat.  

En canvi, no li sembla bé que no es diguin les coses tal i com són, atès que també s’hauria de 
reconèixer, quan s’explica la història d’aquest projecte, que l’any 2010 i 2011 se va perdre una 
subvenció per redactar el projecte perquè no se va presentar dins el termini adequat. Adverteix que no 
ho tornarà a repetir perquè no es tracta de retreure errades anteriors, sinó d’eliminar obstacles, de forma 
conjunta, per tal de dur endavant un projecte que té el suport de tots els Grups polítics. Tot i això, 
reitera que la responsabilitat conjunta és garantir el finançament d’aquest projecte. 

En conseqüència, manifesta el vot favorable a la moció, perquè és obvi que l’equip de govern vol 
eliminar tots els dubtes i obstacles al més aviat possible.  

El Sr. FONT intervé tot seguit. 

Comenta que la moció no tenia cap intenció de ser un retret. Torna a dir que l’únic objectiu que té és 
aconseguir que el projecte vagi endavant. 

Reitera la preocupació per la possibilitat que el Sr. Catany rebi una oferta a la qual no es pugui negar i 
Mallorca perdi la possibilitat de tenir el seu llegat fotogràfic. Adverteix que ha tengut altres ofertes, i 
fins ara les ha rebutjat. Tot i això, és obvi que necessita veure un gest del Consell de Mallorca que li 
doni les garanties necessàries. 

Reitera la petició de fer les gestions oportunes per resoldre els problemes de finançament, en el sentit 
que ha manifestat el Sr. Catany.  

Fa notar que a hores d’ara ja és del tot necessari saber quina és la resposta definitiva, per la qual cosa 
tot i que no avui no s’adopti cap acord demana que almenys en el proper Ple l’equip de govern informi 
sobre les gestions concretes que s’han fet en relació a la pròrroga i quina és la situació actual sobre 
aquesta qüestió.   

Torna advertir que se pot perdre un tresor cultural molt important i que el seu Grup no ha insistit a 
presentar una nova moció fins que no ha vist que existia un risc seriós.  

Per acabar comenta que desitjaria no haver de tornar insistir en aquest sentit, sinó que la propera 
vegada que se’n parli sigui per congratular-se’n, tots els Grups polítics, per haver-ho resolt 
conjuntament i de forma satisfactòria. 

El Sr. ROTGER intervé per tancar el debat.  

Reitera tot el que ha dit anteriorment sobre l’interès de l’equip de govern per dur a bon port aquest 
projecte, raó per la qual ha donat tota la informació sobre les gestions que s’han fet en aquest sentit. 

Fa notar que la fundació esmentada té per finalitat que el Centre de Fotografia Toni Catany sigui una 
realitat, raó per la qual és lògic que el Sr. Catany vulgui tenir també les garanties de finançament que 
ha sol·licitat, que ha estat el motiu de les darreres converses.  

Per acabar, es compromet a donar la informació oportuna sobre el contingut de les properes converses 
que tenguin sobre aquesta qüestió. 
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Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
 
 
PUNT 35. MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MÉS PER MALLORCA SOBRE LA 
COMISSIÓ DE TRANSPARÈNCIA. 
 
 
El Sr. FONT (MÉS per Mallorca) informa que el seu Grup retira la moció, atès que ja 
s’ha nomenat el president de la Comissió de Transparència. 

Se retira.    

 
PUNT 36. MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MÉS PER MALLORCA SOBRE EL 
PROJECTE DE LLEI DE RACIONALITZAICÓ I SOSTENIBILITAT DE 
L’ADMINISTRACIÓ LOCAL. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
El passat 26 de juliol de 2013, el Consell de Ministres va aprovar el “Projecte de Llei 
de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local”. Aquest text, es va 
aprovar després de diferents propostes que van ser sempre rebutjades tant per l’opinió 
pública com per la FEMP, la qual ha demanat des del primer moment poder negociar 
aquesta reforma amb el Govern, per tal d’arribar a un consens en un tema tan 
important i necessari com és la reforma de l’Administració Local. 
 
El text aprovat suposa una disminució important de les competències dels 
ajuntaments, que hauran d’assumir els Consells Insulars, Diputacions o Cabildos, que 
no estan preparats per fer-ho, la qual cosa significarà una disminució de la qualitat 
dels serveis i un sobrecost per aquestes institucions. 
 
El projecte de Llei suposa un atac frontal a l’autonomia local tant en termes de 
competències com en termes d’independència econòmica, i això repercuteix en una 
pèrdua de qualitat democràtica, de proximitat, ja que els ajuntaments son 
l’administració més propera als ciutadans. 
 
Per altra banda, consideram que, actualment, el Consell de Mallorca no té ni la 
infraestructura ni el personal necessari per assumir les competències que li atribueix 
aquest projecte de Llei. 
 
 
Per tot l’exposat, el grup de consellers de MES per Mallorca proposa al plenari del 
Consell els següents  
 

Acords 
 
 

1.El Ple del Consell de Mallorca insta al Consell de Ministres a retirar el projecte de 
Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local. 
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2.El Ple del Consell de Mallorca insta al Consell de Ministres a que consensui amb la 
FEMP un nou text sobre aquesta qüestió. 

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

Retreu que el govern de l’Estat hagi arrossegat durant molt temps, amb amenaces d’aprovació de 
diversos texts i amb molts de canvis continus, la Llei de racionalització i sostenibilitat de 
l’administració local. Finalment, el passat mes de juliol, el Consell de Ministres va aprovar un text 
concret de l’esmentada llei. 

Expressa la discrepància del seu Grup sobre els termes racionalització i sostenibilitat, atès que 
l’autonomia dels municipis, i sobretot la dels més petits, es veu disminuïda perquè estableix que els de 
menys de 5.000 habitants siguin coordinats pel Consell de Mallorca. Indica que, evidentment, cobrant 
les mateixes taxes, i potser fins i tot amb un cost superior.  

Retreu l’actitud del govern central respecte a aquests, pel fet que considera que no són rendibles 
econòmicament i fa notar que aquesta llei tendeix a suprimir-los o almenys posar-los el màxim de 
dificultats perquè no sigui viable la seva gestió, atès que els minva considerablement les seves 
competències de l’àmbit dels serveis bàsics, elementals. Per aquesta raó adverteix que quan la seva 
població es queixi, l’ajuntament l’haurà d’enviar al Consell de Mallorca.   

Observa que se podran mantenir les competències només en aquells casos en què un ajuntament petit, 
de menys de 5.000 habitants, pugui demostrar que pot oferir un determinat servei per un import inferior 
al que costaria si el proporciona el Consell de Mallorca. 

Assenyala que les competències que els municipis petits hauran de cedir al Consell de Mallorca, o 
almenys les haurà de coordinar i gestionar aquest, son importants i en posa uns exemples: la recollida i 
tractament dels residus, la neteja viària, l’abastiment d’aigua potable, l’accés als nuclis de població, o 
la pavimentació de carrers.  

Tot seguit fa notar les situacions absurdes que se’n poden derivar, com ara que una persona avisi que té 
un clot davant casa seva i l’ajuntament l’enviï al Consell de Mallorca per demanar que s’arregli.  

Reitera les discrepàncies que té el seu Grup respecte a l’esmentada llei i el convenciment que no 
afavoreix gens ni mica l’administració local. És obvi que l’administració més propera a la ciutadania, la 
que rep més directament les seves demandes i la més adequada per resoldre els seus problemes, és 
l’ajuntament.  

Tot i que la realitat és aquesta, la nova llei els resta molta autonomia i molt poder decisori, per la qual 
cosa la qualifica com antidemocràtica. A més a més, afavoreix exageradament la fusió de municipis, 
fins al punt d’establir que quan com a conseqüència d’aquestes fusions se’n formi un de més de 20.000 
habitants obtindran dues dècimes més del percentatge que obtenen del Govern de l’Estat, en detriment 
dels altres ajuntaments, i tendran preferència durant cinc anys per rebre subvencions de la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears i del Govern de l’Estat.  

Per aquestes raons demana si és que hi haurà ciutadans de primera i de segona categoria i fa avinent 
que són molts els aspectes que indiquen que aquesta llei no és admissible. 

Tot i que és obvi que ha d’existir un control de la despesa i una racionalització dels recursos, qüestiona 
les atribucions que la llei confereix als interventors i als secretaris-interventors pel que fa a la gestió 
dels ajuntaments petits i el tipus de certificacions que han d’emetre, perquè li sembla una decisió 
exagerada, sense cap lògica. 

Comenta que la moció pretén que l’equip de govern del Consell de Mallorca se manifesti, com a 
defensor que és dels ajuntaments, con entitat supramunicipal que els ha de donar suport.  

Per acabar, llegeix textualment els punts de la moció i en demana el vot favorable.   

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

Recorda que, en un passat Ple, ja va fer una interpel·lació en aquest mateix sentit a l’actual equip de 
govern. En conseqüència, ja és prou coneguda la seva postura respecte a aquesta qüestió. 
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Expressa el refús del seu Grup a tot l’apartat de l’exposició de motius de l’esmentada llei, atès que no 
n’hi ha cap ni un que se pugui mantenir, i és obvi que l’únic objectiu és de caire econòmic.  

Fa avinent que l’únic que se fa és retallar molts de drets democràtics i rebaixar el nivell de democràcia 
d’aquest país, i no només amb aquesta llei, sinó també amb moltes altres. Diu que ja en parlarà més 
extensament, sobre aquesta qüestió, en una altra intervenció al Ple. 

Assenyala que si només fixam l’atenció sobre allò que ocorre a l’Ajuntament de Madrid, potser sí que 
aquesta llei seria necessària, però afortunadament aquest ajuntament és una de les excepcions que 
confirma la regla. Fa notar que no tots els ajuntaments han fet o fan els disbarats que s’han fet a Madrid 
(és el deutor més important, i la resta no tenen tant deute com es vol fer creure).  

Afirma que la crisi no l’han creada els ajuntaments, ho sap tothom, i també són prou coneguts els 
esforços que s’han fet en la seva gestió, fet que poden corroborar les persones que formen part de la 
corporació d’aquest Ple que han estat al capdavant d’un ajuntament o que encara hi estan. Aquestes 
persones saben com funciona, coneixen prou bé la proximitat que percep la ciutadania quan anant pel 
carrer pot demanar comptes sobre la gestió que s’ha fet.  

Diu que com a conseqüència d’aquesta llei és segur que, malauradament, quedarà molt rebaixada la 
possibilitat d’intervenció i, com a conseqüència, ho serà també la qualitat democràtica d’aquest país. 
Opina que no es veurà augmentada ni rebaixada l’eficàcia, l’eficiència ni l’estalvi de l’administració, 
sinó que el resultat serà just el contrari. 

El Sr. JUAN (conseller executiu de Presidència) inicia la seva intervenció. 

Recorda que en el Ple de dia 9 de maig de 2013 se varen presentar dues mocions (punt 16 i punt 18) del 
Grup MÉS per Mallorca i del PSOE, respectivament, en les quals ja se va tractar aquest tema.  

Indica que el portaveu del Grup Popular, el Sr. Vidal, va indicar que ambdues mocions s’aprovarien per 
unanimitat a condició que el PSOE retiràs el punt 2 de la seva moció, que deia textualment: “El Consell 
de Mallorca sol·licitarà la retirada per part del Govern de l’Estat de l’avantprojecte de llei per la 
racionalització i sostenibilitat de l’administració local”.  

Observa que la moció es va aprovar per unanimitat, tan aviat com va quedar claríssim per part del 
portaveu del PSOE que s’havia de retirar la petició que conté el punt 2 de la moció, el text del qual 
acaba de llegir.  

D’altra banda, el PSOE, a la interpel·lació titulada “La reforma de les administracions públiques” del 
Ple de dia 11 de juliol de 2013, va concretar des del primer moment de la seva intervenció que es 
tractava de parlar de la Llei de racionalització i sostenibilitat de les administracions locals. 

Recorda que ja es va produir un debat entre ell mateix i el Sr. Ferrà, sobre aquest tema i considera que 
avui seria una gosadia per part seva pensar que podria explicar millor que el portaveu del Grup Popular 
quins són els motius pels quals aquest Grup votarà en contra d’aquesta moció. Afirma que tot allò que 
s’havia d’explicar ja se va dir. 

Pensa que també seria una temeritat per part seva obligar la corporació del Ple a escoltar novament 
l’explicació de motius que ja se va donar durant els dos plens que ha citat, els quals deixa com a 
referent i dóna així per acabada la seva intervenció en aquest punt.  

El Sr. FONT intervé a continuació. 

Agraeix la brevetat de la intervenció del Sr. Juan. 

Reitera el refús del seu Grup a la llei esmentada i també la petició de retirada perquè no la considera 
adequada.  

Fa notar que si el Ple no ho vol fer, és la seva responsabilitat, però torna advertir que està segur que tots 
els batles del PP de municipis de menys de 20.000 habitants estan en contra d’aquesta llei, però no ho 
manifesten obertament sinó només en petit comitè,  per bé que la decisió política sigui adoptar l’actitud 
d’escolanets del Sr. Bauzá, i aquest del Govern de l’Estat, limitant-se a creure les ordres donades.  

Fa avinent que és aquesta, la desgràcia que ens toca viure a les Illes Balears actualment, ara amb el PP i 
poc abans amb el PSOE perquè han estat governades sempre per partits polítics als quals preocupa poc 
la realitat, i que els preocupa molt més el fet de no “sortir a la foto” o caure en desgràcia dins el seu 
partit. 
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Torna a dir que la llei esmentada és nefasta, sobretot per als ajuntaments petits, i recorda per darrera 
vegada que la responsabilitat de tota decisió de vot sobre la moció recau sobre l’equip de govern de la 
institució i sobre el Grup Popular del Consell de Mallorca. 

 

El Sr. JUAN intervé i tanca el debat. 

Retreu al Sr. Font l’ús de paraules com antidemòcrates, escolanets que creuen, que qui es mou no surt a 
la foto, que és una desgràcia per a les Illes Balears que governi el PP i que abans ho fes el PSOE, que el 
PP haurà de respondre del seu vot, etc. Diu al Sr. Font que si hagués pogut saber que, amb tan poc 
temps de la seva intervenció, es posaria tan nerviós fa més d’un any que hauria començat a jugar 
d’aquesta manera. Li fa notar que en dos minuts ha xerrat sense miraments tot allò que potser no havia 
fet en sis mesos.  

Recorda algunes de les informacions que se varen donar al Ple sobre l’esmentada llei, com ara que els 
ajuntaments tendran més autonomia, que disposaran de liquiditat per pagar deutes –que ha quedat 
demostrat amb els decrets que ha anat aprovant el Govern balear i que han permès als ajuntaments 
rescabalar deutes amb molts de proveïdors-. 

Indica que se proposa clarificar competències, evitar duplicitats, donar els mateixos serveis amb la 
mateixa o millor qualitat i amb un cost menor.  

Fa avinent que el Consell de Mallorca està del tot legitimat, a diferència de moltes diputacions en les 
quals potser la ciutadania no tria directament els seus representants, sinó que ho fa de manera indirecta. 
En canvi, la ciutadania de les Illes Balears sí que tria els seus representants al Consell de Mallorca.  

Observa que la ciutadania demana que els costos dels serveis se redueixin, amb la mateixa qualitat que 
se segueix donant a altres de l’àmbit de les competències del Consell de Mallorca. 

També demana que se defineixi a qui correspon cadascuna de les competències, que s’evitin 
duplicitats, que les competències que assumeixen ajuntaments tot i que no els corresponen no posin en 
perill aquelles sobre les quals sí que en són responsables.  

Assegura que, després de 30 anys d’haver-se aprovat una Llei de Bases de Règim Local és hora de 
modernitzar i aclarir algunes d’aquestes competències i funcions, i són precisament aquestes les 
qüestions que regula l’esmentada llei, motiu pel qual el PP votarà en contra de la moció. 

Sotmesa la proposta a votació, es rebutja per catorze vots a favor (PSOE i MÉS per 
Mallorca), cap abstenció i desset vots en contra (PP). 
 
 
PUNT 37. MOCIÓ DEL GRUP SOCIALISTA SOBRE ACOMIADAMENTS 
DE TREBALLADORS DEL CONSELL DE MALLORCA. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
El Govern del Partit Popular en el Consell de Mallorca, seguint les directrius 
ideològiques del Govern de les Illes Balears, va procedir a l’amortització de tot un 
seguit de llocs de feina, en alguns casos externalitzant els serveis a través d’empreses 
privades, i en altres, simplement, eliminant els serveis. 
Segons les pròpies dades facilitades per la pròpia Conselleria d’Hisenda i Funció 
Pública, apart dels 51 treballadors de Ràdio Televisió de Mallorca que varen esser 
acomiadats mitjançant un ERO, amb el pagament de les indemnitzacions dels 20 dies 
de salari per any de servei, hi ha hagut també, que en tenguem coneixement, un total 
de 29 demandes judicials més contra el Consell, per acomiadaments. 
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D’aquests processos pendents, ja s’han dictat vuit sentències condemnatòries contra el 
Consell, i és molt previsible que gairebé la totalitat del que queda pendent, acabi 
també amb condemna, atès que el Tribunal Suprem ja ha dictaminat que no es poden 
amortitzar llocs de feina d’empleats públics sense utilitzar el mecanisme legal de 
tramitar expedients de regulació de l’ocupació (ERO). 
 
Per tot això, el GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA presenta pel 
seu debat i aprovació al proper Ple del Consell de Mallorca la següent MOCIÓ:  
 
1.- El Consell de Mallorca retirarà els Recursos presentats contra les Sentències 
d’Allò Social, dictades en els procediments per acomiadaments derivats 
d’amortitzacions de llocs de feina d’empleats públics, del Consell o d’organismes 
dependents, especialment, de l’Institut de l’Esport Hípic i de la Fundació Teatre 
Principal de Palma.  
 
2.- El Consell de Mallorca procedirà al compliment de les Sentències en el sentit de 
readmetre als treballadors en els seus anteriors llocs de feina, així com també, als 
treballadors que es troben pendents de judici, derivat de la decisió d’amortitzar el seu 
lloc de feina per causes econòmiques.  
 

3.- El Consell de Mallorca negociarà de manera efectiva amb els sindicats i els 
representants legals dels treballadors, dins el seu respectiu àmbit de competències, 
totes les decisions que puguin ocasionar amortitzacions de llocs de feina. 

 

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

Recorda la decisió d’amortitzar llocs de feina d’empleats públics que va adoptar el PP, tan aviat com va 
arribar al poder, justificada per la necessitat d’austeritat. Diu que no se sap si va ser una decisió ben 
meditada o improvisada, però el cert és que no figurava en el programa electoral del PP, exceptuant el 
tancament de la RTVM. 

Retreu que el Consell de Mallorca decidís aplicar també les directrius sorgides del Govern de les Illes 
Balears, per bé que actualment els tribunals de justícia van tombant la majoria d’aquestes decisions 
adoptades. 

Pel que fa al Consell de Mallorca, a més a més dels 51 treballadors que figuraven a l’ERO de la 
RTVM, també s’han produït un total de 29 procediments judicials contra el Consell de Mallorca per 
acomiadaments, segons dades que ha facilitat la consellera d’Hisenda i Funció Pública. Puntualitza que 
ja no esmenta aquells que no hagin reclamat, tots els treballadors que feien substitucions i ja no s’han 
cridat.  

Reitera els casos dels procediments judicials en què els treballadors han demandat la institució, de 
manera efectiva. Informa que, dels 29 casos, en el passat mes d’agost ja s’havien dictat vuit sentències 
condemnatòries contra el Consell de Mallorca, per frau de llei, declarant la improcedència dels 
acomiadaments. 

Assenyala que, excepte en tres casos puntuals que ja se veurà com acaben, és previsible que la resta 
dels procediments que encara estan pendents de vista oral acabin també en sentències condemnatòries 
per al Consell de Mallorca. 

Diu que sembla que algun responsable polític del PP ha donat l’ordre de recollir, de manera 
sistemàtica, totes les sentències que ja s’han dictat, tot i que ja es tracta d’una doctrina que comença a 
estar consolidada en el Tribunal Suprem de Justícia de les Illes Balears.  

Diu que, al seu parer, el fet de continuar aquests recursos, tot i haver-se condemnat ja el Consell de 
Mallorca, o el fet de no arribar a un acord amb els treballadors afectats és un acte innecessàriament 
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cruel. Fa notar que el PP pretén únicament guanyar temps, atès que no aconseguirà res més perquè 
finalment l’opció és seva i és molt clara: readmetre o indemnitzar els treballadors afectats. 

Tot i no tenir intenció de tractar el tema des del punt de vista jurídic, vol aprofitar per comentar que 
diferents tribunals, de les Illes Balears i d’altres indrets de l’Estat espanyol, ja han dictaminat que no es 
pot acomiadar un empleat públic que tengui la condició de laboral contractat de forma indefinida per 
mitjà de la fórmula d’amortització de la seva plaça, és a dir, sense pagar res per a la seva 
indemnització, tal i com indiquen les sentències.  

Indica que allò que havien d’haver fet era acudir a la via dels expedients de regulació d’ocupació i 
indemnitzar, si aquesta era la decisió, amb la quantia legalment establerta.  

Demana a l’equip de govern si s’ha aturat a pensar què haurà aconseguit, al final, amb totes aquestes 
actuacions; a banda de crispar més l’ambient de tensió social i d’atemorir els empleats públics, s’haurà 
de veure quan acabi tot el procés què pot arribar a costar a les arques públiques.  

Certament, les xifres s’hauran de concretar amb l’execució de sentències, però si se sumen les 
indemnitzacions que ja s’han pagat de la RTVM, les indemnitzacions previsibles, fins i tot l’import 
dels honoraris d’advocats externs que inicialment es varen contractar com assessoria externa, afegit a la 
duplicitat de despeses que significa el fet d’externalitzar els serveis a empreses privades, en alguns 
casos, diu que s’atreveix a aventurar que potser aquesta xifra no s’allunya del milió d’euros.  

Retreu la incongruència del PP quan predica austeritat i critica suposades duplicitats administratives i 
polítiques, atès que el resultat final de la seva gestió ha estat com ploure damunt banyat.    

Fa avinent que, en alguns casos, i durant un temps determinat, s’haurà pagat dues vegades per fer el 
mateix i s’hauran de pagar indemnitzacions per acomiadar uns treballadors i, alhora, pagar unes 
empreses privades externes per realitzar unes feines que aquells treballadors ja feien abans.  

A continuació recorda una frase pronunciada per la presidenta del Consell de Mallorca, durant el seu 
discurs d’investidura, la famosa “aturada de màquines” i rectifica aquesta expressió, perquè considera 
que les màquines, en realitat, continuen estant en punt mort, no aturades, però marxant cap enrere, 
sense fre, i des d’un lloc elevat se’n van cap avall. 

Davant tots aquests fets, demana si algú ha assumit responsabilitats, com a conseqüència d’aquesta 
garrotada dels tribunals a la institució. Tot i això, fa notar que sembla que no han dimitit ni el director 
de l’Institut de l’Esport Hípic, ni la gerent del Teatre Principal, ni el director general de Funció Pública. 

Recorda que quan se varen decidir els acomiadaments a l’Institut de l’Esport Hípic, el seu director va 
acudir al Ple per defensar la mesura, i que ell ja el va advertir que no era la forma adequada de fer-ho. 

Destaca que en cap dels casos no s’ha assumit cap responsabilitat política, i que finalment sempre són 
els treballadors els que han d’assumir les conseqüències de tot plegat.     

Demana a l’equip de govern que faci un gest a favor del que ha explicat i que no esperin que es 
produeixin més sentències condemnatòries si saben que finalment hauran d’indemnitzar o readmetre els 
treballadors, de forma que intentin arreglar aquesta qüestió immediatament, tant amb els afectats com 
amb els representants dels sindicats.  

Per aquesta raó, el Grup Socialista demana que retirin els recursos de súplica que han presentat contra 
les sentències condemnatòries, que readmetin els treballadors en els casos en què sigui possible fer-ho, 
i que s’asseguin a negociar amb els empleats públics i amb els seus representants a l’hora de dissenyar 
el futur dels serveis de la institució i dels organismes que en depenen.  

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

El seu Grup opina que, més que seguir les directrius del Govern de les Illes Balears, allò que segueixen 
són els postulats de la dreta europea, allò que en política s’anomena “l’Escola de Chicago” que defensa, 
a grans trets, que tot allò que és públic no funciona per si mateix, per la qual cosa s’ha de privatitzar tot 
el que sigui possible, de forma que l’Estat quedi reduït a la mínima expressió.  

Considera que és prou clar que és això, el que se fa des de les diverses administracions i que tot respon 
a aquest principi i postura ideològica.  

Assegura que, òbviament, el seu Grup no hi està d’acord, tot i que sí que comparteix la idea que tota 
l’administració pública s’ha de racionalitzar, però en els termes que s’han descrit.  
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Exposa que es tracta únicament de qüestions econòmiques que afecten determinats llocs de feina, sinó 
que al cap i a fi es tracta de definir quin model d’Estat i d’administració volem.  

Torna a dir que el que defensa el seu Grup no és el que dur a terme el PP, raó per la qual votarà a favor 
de la moció que presenta el PSOE. 

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

Diu al Sr. Colom que vol deixar ben clar que de vuit sentències condemnatòries no n’hi ha cap de 
ferma i definitiva, per la qual cosa el Consell de Mallorca no ha pagat cap indemnització encara. 
També li diu que el Tribunal Suprem de Justícia de les Illes Balears encara no ha emès cap 
pronunciament sobre aquest tema i que tot ha sorgit arran d’una modificació que se va produir en la 
legislació, en el sentit que fins ara era possible amortitzar llocs de feina quan es tractava de llocs de 
feina indefinits, contractes temporals que se prorrogaven anualment.  

Explica que, en aquests casos, se permetia amortitzar els llocs de feina, bé perquè se consideràs que ja 
no s’havia de prestar el servei, o bé per disposar que se’n faci una gestió externa. En aquest sentit s’ha 
produït un canvi, i els tribunals de justícia s’han pronunciat de forma diferent i comencen a recaure 
sentències, però reitera que el Tribunal Suprem encara no s’ha pronunciat, de forma que per a totes les 
sentències que ara té el Consell de Mallorca en primera instància, interposa recurs. 

Puntualitza  que tots els recursos que interposa la institució pertanyen a acomiadaments que en primera 
instància s’indica que són improcedents, no nuls, la qual cosa significa  que no se devenguen més 
salaris de tramitació per interposar aquests recursos.  

Tot seguit intenta contestar les preguntes del Sr. Colom. 

Sobre el motiu pel qual varen dur endavant les amortitzacions de places, adverteix el Sr. Colom que la 
resposta no li agradarà, però li ha de dir que el motiu és que entre els anys 2008, 2009 i 2010 (anys 
complets, no la meitat) el capítol I del Consell de Mallorca va incrementar-se en més de 9 M€; és a dir, 
la seva plantilla de personal se va incrementar de forma extraordinària.  

Quant a l’estimació total de costos que el Sr. Colom ha aventurat, perquè encara no en té el cost total 
confirmat, respon que ella l’ha sol·licitada, més concreta, i li assegura que si en darrera instància el 
Consell de Mallorca és condemnat per raó de tots els plets que hi ha oberts (Institut de l’Esport Hípic, 
Teatre Principal, Ministrils, etc.) l’import que s’hauria de pagar per indemnitzacions (inclosos els 
salaris de tramitació que ja s’han aportat, perquè no n’hi ha de nous) seria de 559.664,09 €. 

Tot seguit li diu el que hagués costat al Consell de Mallorca, des de la data d’acomiadament a la data 
de 31 de juliol de 2013, mantenir aquest personal: 1.805.142,75 €.  

Torna a repetir les dues xifres i en fa la comparança oportuna. A continuació fa avinent que des de la 
data d’acomiadament fins a la data de 31 de maig de 2015 el fet de mantenir aquest personal hauria 
costat al Consell de Mallorca 3.402.339,07 €.  

Adverteix al Sr. Colom que no li dóna un càlcul aproximat, sinó xifres ben concretes perquè ha 
demanat un càlcul real, fins al darrer cèntim, i tot això sense parlar de la RTVM, perquè en aquest cas 
ja es va pagar l’ERO que se va fer aleshores. Certament, alguns treballadors han demanat resolucions i 
encara se desconeix si els tribunals de justícia condemnaran el Consell de Mallorca.  

Tot i això, observa que a la quantitat de 3.402.339,07 € s’hi haurien d’afegir els 4,5 M€ o els 5 M€ 
anuals que costava mantenir la RTVM en matèria de personal.  

Fa avinent que aquesta és la política que ha duit a terme aquest equip de govern. Tot i que és cert que 
s’han produït acomiadaments, no és certa l’afirmació que a la societat mallorquina li han costat la 
quantitat que indica el PSOE, perquè el cert és que mantenir tot aquest personal li hauria costat 30 o 40 
vegades més.  

Demana al Sr. Colom que li digui per quina raó el seu Grup no va regularitzar la situació dels casos 
dels acomiadaments sobre els que mostra la seva preocupació, si és cert que preocupava tant al seu 
Grup aquesta decisió. Li demana perquè varen consentir, anys rera any, fer contractes anuals amb 
pròrrogues i mantenir aquestes persones en una situació de total inseguretat. Vol saber perquè no varen 
incloure totes aquestes persones en la Relació de Llocs de Treball (RLT) i les varen incorporar a la 
plantilla de personal, perquè no varen fer interí aquest personal, si tant els preocupava el personal de la 
institució.  
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Desitja que quedi molt clar que no és gens agradable fer acomiadaments, però en un moment 
determinat és necessari racionalitzar l’administració.  

En aquest punt respon al Sr. Ensenyat que les decisions que s’han pres no tenien com a finalitat 
perjudicar el personal funcionari d’aquesta institució, perquè no n’han tocat cap, sinó que un cop 
observada la seva estructura es veu que determinats serveis no són necessaris o bé poden ser serveis 
externs i s’aconsegueixen per un import més econòmic.  

En conseqüència, quan s’han de fer valoracions de tipus econòmic se prenen unes determinades 
decisions des d’aquest punt de vista per reestructurar l’administració d’una forma molt concreta i 
puntual, no per descentralitzar tot el model, sinó només allà on durant els darrers tres anys s’havia 
incrementat notablement la seva plantilla sense cap tipus de motiu, com era el cas de l’Institut Hípic.  

També hi havia el cas dels Ministrils, sobre el qual se va intentar trobar una solució, atès que del total 
d’acomiadaments 15 places corresponien a aquest col·lectiu. Explica que la solució era difícil perquè 
aquestes persones cobraven 800 euros per treballar 20 hores, la qual cosa obligava a disposar d’un sou 
brut que superava els 70.000€,  si s’havien d’incorporar aquestes persones a la RLT. Per aquesta raó se 
va negociar molt aquest tema amb l’esmentat col·lectiu, però no va ser possible arribar a una solució. 

El Sr. COLOM intervé a continuació. 

Diu a la Sra. Roig que la seva intervenció li ha posat pell de gallina, perquè ha parlat molt de polítiques 
concretes i de xifres, però no ha tengut en compte que es tracta de persones i que la seva actitud és la 
que al cap i a la fi fa perdre la credibilitat als polítics. Comenta que s’ha de pensar més en les persones. 

Quant a l’afirmació de la Sra. Roig en el sentit que de les vuit sentències dictades no n’hi ha cap de 
ferma, li respon que precisament és per aquesta raó que el PSOE presenta la moció, per demanar al PP 
que deixi de perllongar aquesta situació d’incertesa i d’inseguretat jurídica a les vuit persones 
afectades. Li fa notar que darrera aquestes vuit persones i hi vuit famílies afectades. Considera que des 
del punt de vista jurídic la situació és prou clara, per la qual cosa allò que fa el PP és perdre el temps.  

Pel que fa a l’excusa que li ha posat la Sra. Roig sobre el canvi de criteri del tribunals de justícia li 
adverteix que sembla que aquesta és la darrera moda en el PP, donar sempre la culpa de tot el que passa 
als tribunals de justícia. Fa notar que, amb aquesta actitud, el PP pretén matar d’una forma virtual les 
idees de Montesquieu (la separació de poders). Assegura que ja s’ha vist en diverses ocasions, aquesta 
manera d’actuar del PP, com ara la més recent, l’actuació impugnant el decret sobre el Tractament 
Integrat de Llengües (TIL).  

Sobre les quanties econòmiques a què s’ha referit la Sra. Roig, diu que s’alegra pel fet que almenys li 
ha tret una xifra aproximada. És cert que ell havia aventurat una quantitat, d’1M €, però observa que 
l’important és que la Sra. Roig reconegui ja la quantitat 554.000 €. Tot i això, voldria saber com s’ha 
calculat aquesta quantitat, i si s’han tengut en compte els costs afegits que representa pagar, alhora, els 
serveis que donen empreses privades, que substitueixen la feina que haurien de fer els treballadors del 
Consell de Mallorca acomiadats. 

Per acabar reitera el retrets sobre l’actitud que manté la institució en el cas de les vuit persones 
acomiadades i demana que se cerqui la solució per resoldre aquest cas. 

El Sr. ENSENYAT intervé tot seguit. 

Quant al cost que tendrà finalment aquesta decisió, opina que s’hi han d’afegir dos altres elements, que 
explica tot seguit:  

En primer lloc, saber què ha costat a la institució recórrer a empreses externes per aconseguir els 
serveis, perquè és molt important aclarir-ho.  

En segon lloc, el que encara és més important: saber quines han estat les condicions laborals de les 
persones que han fet la feina per mitjà d’aquestes contractacions. Considera que és un tema important, i 
que se n’ha de parlar.  

Lamenta que sembli que s’ha arribat a un punt en què ens hem begut el seny i se n’hagi anat en orris tot 
allò que s’havia aconseguit després de segles de lluita per aconseguir un mínim de condicions laborals 
adequades (nombre d’hores de treball, vacances, sou, etc.).  

Reitera, per acabar, que són elements que s’han d’incloure dins aquest discurs, dins aquesta reflexió. 
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El Sr. ROIG intervé a continuació per tancar el debat. 

Diu al Sr. Colom que si l’han impressionat les xifres que ella li ha donat durant l’anterior intervenció, 
el seu espant augmentaria si li donàs encara més dades.  

Reconeix que és cert, que se parla de persones, de persones que reben un sou com a treballadores d’una 
administració com és el Consell de Mallorca, gestionada amb doblers públics que provenen de tota la 
ciutadania (via Comunitat Autònoma de les Illes Balears i via Govern de l’Estat). Per aquesta raó, s’ha 
d’analitzar de forma prioritària si els serveis que presten aquestes persones són essencials o no ho són 
per a la institució. 

Observa que no és agradable acomiadar persones, evidentment hauria estat molt més agradable dir, en 
el Ple, que s’ampliaven places, que s’incorporaria molta gent a treballar per a la institució, però és obvi 
que no és aquesta la funció de l’administració, sinó que actualment cal racionalitzar la despesa, raó per 
la qual se varen observar les característiques d’una sèrie de places i se va considerar que determinats 
serveis o bé no era necessari prestar-los o s’havien d’adjudicar a empreses externes. Aquesta darrera 
opció és la que se va decidir per als Ministrils.  

Assegura al Sr. Colom i al Sr. Ensenyat que no hi ha cap empresa externa que presti els serveis que 
corresponen als llocs de treball que s’han amortitzat, i ho reitera, per demostrar que no ha representat 
cap cost afegit per al Consell de Mallorca.  

Diu al Sr. Colom que ella també lamenta que unes persones, després d’una sentència judicial hagin 
d’estar pendents encara d’una altra sentència, però aquest procediment pertany a l’administració de 
justícia i sobre la seva lentitud o rapidesa ella no hi pot fer res. Fa notar que qualsevol persona que hagi 
interposat un plet sap que inevitablement haurà de transcórrer un període d’incertesa fins que 
aconsegueixi tenir la sentència definitiva.  

Reitera que no comparteix el criteri del Sr. Colom i que el Tribunal Suprem de Justícia de les Illes 
Balears no s’ha pronunciat sobre aquest tema, per la qual cosa encara no està tancat. En conseqüència, 
s’ha de mirar pels interessos del Consell de Mallorca en el sentit de fer un ús correcte dels doblers 
públics.  

Torna a dir que no és agradable acomiadar persones, però en moments determinats de la gestió de 
govern s’han de prendre decisions. 

Refusa que el Sr. Colom parli de canvi de criteri del PP i d’utilitzar el tema com excusa. Li fa avinent 
que si llegeix la sentència del Jutjat de lo Social de 8/01/2013 observarà que s’indica el següent: “Este 
juzgador debe cambiar el criterio hasta ahora sostenido”.  Fa notar que també se transcriu a totes les 
altres sentències, de forma que queda demostrat que no és el PP qui ha canviat de criteri. 

Torna a destacar les xifres que ha donat abans: 5.500.000 €, 1.300.000 €,  i observa que l’estalvi, fins a 
30/6/2015 hauria estat 3.400.000 €, xifra a la qual s’hauria d’afegir la que correspon a la RTVM. Fa 
notar que les xifres serien molt més elevades. 

Per acabar, adverteix el Sr. Colom que si s’hagués mantingut el mateix capítol I de l’exercici 2010, 
talment, amb el mateix estat d’execució, no amb l’import pressupostat, s’haurien gastat més de 21 M €. 
Per acabar, li fa notar que a ella també l’impressionen molt, aquestes xifres. 

Sotmesa la proposta a votació, es rebutja per catorze vots a favor (PSOE i MÉS per 
Mallorca), cap abstenció i devuit vots en contra (PP). 
 
 
PUNT 38. MOCIÓ DEL GRUP SOCIALISTA SOBRE LES ENTITATS 
SOCIALS QUE TENEN PROBLEMES ECONÒMICS PER SUBSISTIR. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
Atès la importància que tenen les entitats socials que presten serveis a persones amb 
dificultats, en el conjunt del sistema de serveis socials de Mallorca. 
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Atès que el Consell de Mallorca té la competència en matèria de serveis socials. 
 
Atès que el Consell de Mallorca va tenir un superàvit econòmic important l’any passat 
i probablement també el tendrà aquest any. 
 
Atès que hi ha entitats socials que presten serveis per a persones amb necessitats 
socials que tenen problemes econòmics per subsistir. 
 
Per tot això, el GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA presenta pel 
seu debat i aprovació al proper Ple del Consell de Mallorca la següent MOCIÓ: 
 
1. El Consell de Mallorca realitzarà un diagnòstic de quines entitats socials tenen 
problemes econòmics  per subsistir,  a curt i mig termini. 
 
2. El Consell de Mallorca, mentrestant es faci aquest diagnòstic, posarà en marxa un 
pla de xoc per rescatar aquelles entitats que estan en una situació límit i es faran els 
oportuns canvis en el pressupost del 2013 per ajudar-les. 
 
3. El Consell de Mallorca consignarà, en el proper pressupost del 2014, una partida 
per evitar tancaments d’entitats socials que presten serveis. 
 
4. La Consellera de Benestar Social del Consell de Mallorca presentarà la seva 
dimissió en el cas de que alguna entitat tanqui per manca de subvencions o motivades 
per expedients sancionadors del Consell de Mallorca, tal com es va comprometre en el 
Ple de la institució del mes de març de l’any passat, quan va dir que: 
“Tot seguit anuncia un compromís que ha assumit i que vol fer públic en aquest Ple i 
que és que, abans que hagi de desaparèixer una entitat del tercer sector o una entitat 
que treballa en aquest camp, ella mateixa, per manca d’eficàcia o per no haver 
complert amb la seva responsabilitat, doncs deixaria el seu càrrec ja que si s’arribava 
a aquest punt voldrà dir que no han estat capaços de trobar les solucions que 
pertoquen”.  
 

 
El Sr. GARAU (PSOE) intervé tot seguit. 

Abans d’iniciar el debat sobre la moció, comenta que s’acaba d’assabentar d’un fet sobre el qual en vol 
demanar explicacions: els representants sindicals, que tenien la intenció de presentar unes al·legacions 
al registre del Consell de Mallorca, ho han hagut de fer acompanyats per la policia nacional, atès que 
aquesta no els deixava entrar.  

Demana les explicacions oportunes a la presidenta. 

Diu que atès que sembla que aquesta no en sap res, també proposa que els facin arribar tota la 
informació i, alhora, que se presenti una reclamació a la delegada del Govern de l’Estat per saber què 
ha fet la policia nacional avui matí amb els representants sindicals, per què no els deixava entrar i 
perquè finalment han hagut d’entrar al Consell de Mallorca acompanyats, per poder presentar al 
registre unes al·legacions. 

La PRESIDENTA li diu que no en tenia cap notícia, sobre aquest tema, però farà el que calgui per 
aclarir què ha passat.  

Tot seguit, li dóna la paraula per iniciar el debat del punt 38. 

El Sr. GARAU (PSOE) inicia la seva intervenció. 
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Recorda que consta en acta que en el Ple del mes de març de 2012 la Sra. Cirer (consellera executiva de 
Benestar Social) va adquirir un compromís en el sentit que abans que hagi de desaparèixer una entitat 
del tercer sector o una entitat que treballi en aquest camp, ella mateixa deixaria el seu càrrec, per manca 
d’eficàcia o per no haver complert amb la seva responsabilitat; observava que si s’arribava a aquest 
punt  significaria que no han estat capaços de trobar les solucions que pertoca.  

Diu que el motiu de la moció és aclarir si s’ha produït una deixadesa de les funcions de la seva 
responsabilitat i perquè la pròpia Sra. Cirer pugui explicar si pensa dimitir o no per raó d’aquesta 
qüestió. 

En primer lloc, vol saber si és cert que hi ha hagut entitats que han deixat de funcionar. Posa els 
exemples de les entitats que han aparegut a la premsa: l’Associació d’Ajuda als Malalts d’Alzheimer i 
l’Associació d’Ajuda als Malalts de Pàrkinson.  

Demana a la Sra. Cirer que expliqui quins han estat els problemes econòmics que han tengut, què ha fet 
el seu departament per ajudar aquestes entitats i quantes entitats es troben en una situació de risc, atès 
que són moltes les que tenen dificultats importants.  

També demana si el seu equip de govern ha fet algun diagnòstic d’aquesta situació i si el seu 
departament té doblers per poder ajudar d’una forma especial i urgent aquestes entitats.  

Assenyala que, en funció de les respostes que rebi, farà les propostes concretes que consten a la moció.  

Adverteix que és molt negatiu i un mal exemple la desaparició d’una entitat que té molts d’anys 
d’experiència, que a més a més dóna uns serveis importants a persones que tenen una situació de 
dependència greu. Fa notar que, alhora, se perden serveis de la xarxa social i se perd il·lusió, feina i 
esforç de moltes entitats, de moltes persones i del propi Consell de Mallorca, institució que les ha 
ajudat durant molt de temps.  

Per les raons que ha explicat el seu Grup ho considera un problema greu. Opina que s’ha de fer tot el 
possible per rescatar les entitats que es trobin en més mala situació (com se fa amb l’Orquestra 
Simfònica i amb d’altres entitats).  

Finalment, reitera la petició d’una informació detallada que permeti aclarir totes les circumstàncies que 
han provocat aquesta situació i trobar-hi la solució oportuna. 

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

Esmenta la dita popular que afirma que, en política, tot allò que no se veu no existeix. Observa que en 
moltes ocasions, lamentablement, és així i depèn en gran part de les entitats socials que moltes 
d’aquestes realitats se facin visibles, gràcies precisament a la tasca que duen endavant, prou coneguda i 
valorada pel seu Grup polític, que també és prou conscient de les negatives circumstàncies 
econòmiques actuals, del propi deute públic que generen les administracions públiques.  

Certament, existeixen moltes dificultats però potser ara més que mai se necessiti l’esforç de 
l’administració pública per donar suport a aquest teixit associatiu perquè  aquestes entitats puguin dur 
endavant la seva tasca. 

Comenta que el seu Grup comparteix el que ha exposat el Sr. Garau, i té la intenció de votar a favor de 
la proposta, tot i que es manté encara pendent de conèixer les explicacions que doni la Sra. Cirer. 

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

Quant a l’exposició de motius de la moció, expressa l’acord del PP sobre alguns aspectes, com ara el 
reconeixement que hi ha una sèrie important d’entitats que presten serveis a persones, que ajuden, 
col·laboren i fan possible que l’administració, en aquest cas el Consell de Mallorca, pugui exercir la 
seva competència en matèria de serveis socials. 

Tot i això, s’ha de reconèixer que la crisi també afecta aquestes entitats, i no només l’administració ha 
hagut de fer un esforç d’ajustar les aportacions econòmiques, sinó que també ho ha fet el sector 
bancari, les obres socials de les entitats i empreses, o el sector empresarial en general, i també les 
ajudes individuals.  

Davant aquest escenari, opina que s’ha de diferenciar entre aquelles entitats que tenen encomanat 
l’encàrrec, per part de l’administració, de donar serveis per mitjà de contractes o concerts i, d’altra 
banda, les que ho fan per recursos propis. 
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Sobre les primeres l’IMAS té la prioritat de garantir el servei als usuaris, atès que aquestes entitats han 
estat concertades o contractades. És a dir, l’IMAS ha de complir les seves obligacions, com ara el 
pagament, però també s’ha de vetllar per tal que les entitats compleixin els requisits legals i específics 
establerts per un servei de qualitat.  

En aquest sentit, sí que s’ha de reconèixer que s’han produït retards en els pagaments, fins arribar als 
120 dies. Aquest fet ha produït dos efectes, d’una banda que s’ha hagut d’acudir al finançament 
d’entitats bancàries quan ha estat possible i per altra s’han produït vertaders problemes quan els bancs 
no han accedit a finançar certes entitats.  

Tot i això, el cert és que tant en el dia a dia com en els moments més crítics, sempre hi ha hagut la 
comunicació adequada entre l’administració, l’IMAS i el Consell de Mallorca i les entitats. Durant els 
dos anys de govern del PP a la institució no s’ha deixat mai d’afrontar per part de l’IMAS una situació 
de dificultat, les possibles conseqüències i també la solució, que ha estat sempre possible, amb molt 
d’esforç, compromís i responsabilitat, evidentment i en gran mesura per part de les pròpies entitats.  

En conseqüència, el Consell de Mallorca sap perfectament quines són les entitats que tenen o no 
dificultats i no té cap necessitat de fer un nou diagnòstic.  

Observa que, en general, també les entitats s’han vist obligades a donar prioritats i a mesurar les 
possibilitats, com tothom, per tal de garantir la seva subsistència i ajustar el seu model de gestió. Des 
de l’administració, la institució vol intentar ser un company de viatge atès que ha quedat molt clar que 
ambdues parts se necessiten. Tot i això, hi ha una part d’aquest teixit associatiu que no té concert o 
contracte amb l’administració pública i que de manera genèrica vivia de subvencions i són precisament 
aquestes les que han patit els ajustaments, en aquests temps de dificultats. Per solventar-ho, l’IMAS ha 
recuperat en l’exercici de 2013 la convocatòria per a entitats sectorials, que beneficiarà aquelles que no 
han rebut ajut o concert de l’administració. 

Anuncia que el Grup Popular no donarà suport a aquesta proposta del PSOE, perquè d’una banda ho 
consideren innecessari pel fet que ja coneixen perfectament la situació de les entitats, i d’altra banda 
perquè seria del tot irresponsable fer-ho; seria il·lògic no fer complir la normativa, no sancionar qui no 
la compleix i no dedicar recursos a totes aquelles entitats que dia a dia s’esforcen i amb molt de 
sacrifici per donar serveis de qualitat als seus usuaris. 

Fa avinent al Sr. Garau que, amb aquesta proposta, no defensa les entitats ni els seus usuaris, ni tampoc 
els serveis que donen, els professionals que hi posen molt més que els seus coneixements, una gran part 
d’implicació personal. 

Observa que el Sr. Garau, que coneix més que ningú l’àmbit dels serveis socials i que és un expert en 
gestió de qualitat, hauria de ser el primer a defensar i a fer costat a aquelles entitats que tot i les 
dificultats fan la feina ben feta.   

El Sr. GARAU intervé a continuació. 

Assenyala que a la moció se discuteixen dos temes. En primer lloc, què se pot fer per ajudar les entitats 
que tenen dificultats i que fins i tot a vegades incompleixen moltes normatives. Comenta que en torn al 
70% de les entitats ho fan, i posa també com exemple que a l’inici de la passada legislatura la pròpia 
residència de l’IMAS, la Llar dels Ancians, amb més de 300 persones que hi residien, no tenia escala 
d’incendis tot i que feia vint anys que s’intentava tenir-ne. És obvi que és del tot il·legal.  

Diu que un altre exemple és precisament l’Associació d’Ajuda als Malalts d’Alzheimer, la qual per 
moltes i variades qüestions també incompleix la normativa. Assegura que en aquest mateix cas n’hi 
trobarien d’altres. Tot i aquesta situació, opina que no se poden deixar de banda perquè s’enfonsin, 
perquè amb més o menys encert i gestió de qualitat, el que és ben evident és que fan una feina 
subsidiària de l’administració pública molt important.  

Reitera que s’ha d’intentar fins a l’últim moment salvar aquestes entitats perquè tenguin una oportunitat 
més i en relació a l’entitat esmentada, l’Associació d’Ajuda als Malalts d’Alzheimer, opina que 
l’administració l’ha deixada decaure. No se refereix al seu president, ni a la seva junta, sinó a l’entitat, 
al seu patrimoni, a la quantitat de gent que hi col·labora. 

També s’ha de considerar una altra qüestió, avui: saber fins a quin punt s’ha de complir la paraula 
donada per una consellera o un conseller, en el Ple de la institució. 
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Comenta que quan la Sra. Cirer va fer el comentari de compromís de dimissió al qual s’ha referit abans 
no va distingir entre entitats subvencionades o concertades, atès que se discutia com afectava les 
entitats la crisi econòmica. Reitera el comentari en qüestió i diu que voldria saber si la Sra. Cirer manté 
encara la seva paraula, si se’n desdiu o si dóna alguna explicació sobre el motiu de no poder-la complir, 
en aquest cas concret, que és del tot evident, al seu parer.    

El Sr. ENSENYAT intervé tot seguit. 

Sobre les explicacions que ha donat la Sra. Roca, opina que caldria poder-ne parlar més pausadament, 
per tal que puguin donar explicacions molt més concretes sobre aquestes entitats que afirmen conèixer 
tan bé. Seria bo conèixer de primera mà qüestions sobre aquest intercanvi d’informació que s’ha 
produït i quines són exactament les actuacions que s’han fet.  

Atès que de la intervenció de la Sra. Roca se’n desprèn que la moció no s’aprovarà, reitera la petició 
d’una reunió que permeti parlar sobre aquest tema, detingudament, per esbrinar tot el que no ha quedat 
prou clar durant les intervencions d’avui. 

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

Agraeix molt especialment les darreres paraules del Sr. Ensenyat, perquè considera que és molt 
important reunir-se per tractar aquests temes en un marc diferent al de la sala de Plens.  

Diu al Sr. Garau que ella manté les seves paraules, expressades en un context molt determinat, que 
actualment ha canviat en part, de forma positiva. Reitera que és evident que assumiria aquelles causes 
imputables a la seva gestió directa al front de l’IMAS que ocasionassin el tancament d’una entitat per 
motius econòmics. Assegura que té una edat i uns principis de consciència i de coherència que li 
permetran decidir exactament quan i què ha de fer o no ha de fer.  

Afirma que a hores d’ara tenen molt ben identificades les entitats que es troben en una situació 
dramàtica, i són dues. Diu que no li agradaria haver de comentar en aquest moment quines són les 
causes, tot i que accepta l’oferiment del Sr. Ensenyat per parlar-ne, en el benentès que cada entitat ha 
de parlar per sí mateixa. 

Reitera que ella pot parlar de les causes imputables a la seva gestió que tenen repercussió directa sobre 
aquestes entitats, però no d’altres causes, de la pròpia dinàmica, organització i gestió interna, perquè 
són les pròpies entitats les que ho han de posar de manifest. Afirma que no serà ella qui les jutgi, sinó 
tot el contrari, atès que des de l’IMAS el que s’intenta és ajudar-les i donar la mà en tot allò en que és 
possible fer-ho. 

Assenyala que el Sr. Garau sembla tenir més interès a saber si ella ha de dimitir o no que saber 
exactament quina és la via de solució que l’IMAS dóna a les entitats. En aquest sentit, li diu que la seva 
dimissió no serà encara en aquesta vegada, tot i que no és per manca de ganes, en alguns moments 
especialment difícils.   

Retreu al Sr. Garau que compari l’exemple dels intents de rescat a Sa Simfònica amb el cas del teixit 
associatiu del tercer sector de què s’ha parlat.  

Puntualitza que, tot i ser importantíssima per a ella Sa Simfònica, atès que no té el mandat polític de 
defensar aquest caire de la cultura, considera que és prescindible, des del seu punt de vista –no demana 
que el comparteixi ningú del seu equip de govern-. En canvi el teixit associatiu del tercer sector és 
imprescindible en aquests moments, per donar a la ciutadania la qualitat de vida que li pertoca.  

A continuació fa notar que quan se parla de dificultats econòmiques s’ha d’assumir els moments de 
dificultats pels quals s’ha passat i de no compliment de les obligacions de l’administració. En aquest 
sentit, reconeix que s’ha arribat a pagar a 150 dies, per la qual cosa hi ha hagut mesos en què les 
entitats no han cobrat.  

Explica les diverses situacions i retards que se varen produir pel que fa als terminis de pagament des de 
l’inici d’aquesta legislatura i diu que, transcorreguts quatre mesos, se va intentar assegurar almenys 
l’entrada de l’ingrés mensual, tot i que fos amb retard.  

Malgrat les dificultats sorgides, assegura que actualment tenen un escenari que era impensable fa un 
any, atès que se paga puntualment, mensualment, i des del passat mes d’abril se paga les entitats a 90 
dies i aquest mes s’ha acabat de pagar els mesos de juliol i agost a Menors, per bé que se va acumular 
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un deute d’abril i maig que se pagarà el mes d’Octubre, en virtut del Reial Decret 8/2013. Així doncs, 
es pot afirmar que a partir del mes d’octubre se pagarà totes les entitats puntualment a 45 dies.  

Reitera que aquest era un escenari impensable fa un anys, o menys d’un any i considera que és molt 
important el que ha aconseguit l’equip de l’IMAS, amb l’ajuda del Govern de l’Estat i per mitjà d’una 
sèrie de decisions i de mesures, de forma que el proper mes d’octubre la situació haurà millorat fins a 
extrems que eren impensables, com ha dit abans.  

Considera que, per les raons que ha explicat, existeixen motius suficients per congratular-se del que 
han aconseguit.   

A continuació diu al Sr. Garau que el capítol 2 (despesa corrent) de l’exercici comptable del Consell de 
Mallorca de  2013  hi ha 44,5M€ dedicats a entitats sense ànim de lucre. Recorda que aquest mateix 
concepte, de l’any 2010, era de 39,6M€, la qual cosa demostra que hi ha hagut un increment de 
l’import dedicat a les entitats pel que fa als contractes i als concerts. 

Pel que fa al capítol 4 (subvencions i ajudes individuals) s’ha passat de 14,4M€ dels anys 2010 i 2011 
(hi havia pròrroga de pressupost) a més de 18M€ per a l’any 2013. Destaca en conseqüència 
l’increment de la partida econòmica dedicada a les entitats socials del tercer sector (més de 5 M€) tot i 
el descens del pressupost del Consell de Mallorca.  

Informa que actualment són 60 les entitats que treballen conjuntament amb l’IMAS. Fa notar al Sr. 
Garau que durant la passada legislatura eren 63, per la qual cosa la diferència és mínima. Puntualitza 
que no hi ha hagut un descens, sinó que s’han incrementat les dues entitats, les que tenen una 
vinculació directa amb l’IMAS.  

Expressa el convenciment que les entitats de la xarxa social són importantíssimes i que s’ha aconseguit 
una bona feina i un teixit social molt destacable, però destaca sobretot les persones que en són les 
usuàries, raó per la qual se’ls de garantir aquest servei a elles i evidentment al seu col·lectiu de 
treballadors, quan  una entitat té dificultats. 

Fa saber a les entitats que actualment tenen dificultats que no estan deixades de la mà de l’IMAS, tot el 
contrari, i tot seguit en posa dos exemples.  

El primer és d’una entitat que es troba en fase de concurs d’acreedors, amb els responsables de la qual 
se reuniran la propera setmana per saber quin tipus d’ajuda li poden donar i quin procés se pot iniciar 
per estudiar amb quines altres administracions tenen deutes. 

El segon és una altra entitat que es troba en situació de risc, per la qual cosa han iniciat converses per 
gestionar ajornaments de deutes pendents amb la Seguretat Social, de pagament d’impostos a la 
Hisenda Pública, per tal d’estudiar un Pla de viabilitat que li  permeti tirar endavant. 

Diu que, per bé que no tenia intenció de mirar enrere ni de cercar culpables ni fer cap comentari 
específic relacionat amb l’Associació per a la defensa del Malalts d’Alzheimer -tot i el to que ha donat 
el Sr. Garau a la presentació de la moció i que hagi aprofitat l’avinentesa de les notícies que prèviament 
havien aparegut a la premsa- en aquest moment no pot evitar reproduir unes manifestacions que 
provenen d’aquesta associació, a la qual s’ha referit el Sr. Garau: “No tenemos ningún reproche para la 
labor de Catalina Cirer como responsable de l’IMAS, no la mezclamos con estos problemas. En cuanto 
a los Grupos políticos que ahora la censuran, recordamos que nunca antes se preocuparon por el trabajo 
que llevaba a cabo la asociación ni por las grandes dificultades económicas para asegurar su 
subsistencia”.  

Sotmesa la proposta a votació, es rebutja per catorze vots a favor (PSOE i MÉS per 
Mallorca), cap abstenció i desset vots en contra (PP). 

 
PUNT 39. MOCIÓ DEL GRUP SOCIALISTA SOBRE LA MODIFICACIÓ DE 
LA LLEI GENERAL TURÍSTICA. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
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L'apartat 2 de l'article 1r. de la Llei 4/2013 "de medidas de flexibilización y fomento 
del mercado de alquiler de viviendas" exclou expressament de la regulació de la Llei 
d'arrendaments urbans els lloguers d’habitatges quan estiguin sotmesos a un règim 
específic derivat de la seva normativa sectorial. 

 

La Llei 8/2012 de Turisme de les Illes Balears estableix com a modalitat de lloguers 
turístics a habitatges aquella que es desenvolupa a tipologies unifamiliars aïllades i 
adossades, prohibint aquest ús a habitatges entre mitgeres (cases de poble) i a edificis 
plurifamiliars on es doni divisió horitzontal de la propietat. 

 

És un fet que existeix a la nostra comunitat un percentatge significatiu d'oferta-
demanda per ús temporal turístic d’habitatges que va molt mes enllà que els 
unifamiliars aïllats permesos per la legislació autonòmica, oferta aquesta que no està 
regulada. 

 

Aquesta activitat econòmica, permesa a tot el món, s’estén de manera isòtropa pel 
territori, ja que els seus actors utilitzen moltes de les vessants de l’oferta 
complementària, i en conseqüència hi ha una gran distribució dels beneficis. 

 

L’objectiu de la legislació autonòmica que es proposa des del Grup Socialista és, per 
una banda, la de no distingir entre tipus d’habitatges pel que fa als lloguers turístics, i 
així aconseguir minvar les borses de frau fiscal, i per l’altre que els habitatges siguin 
legals i habitables, que estigui assegurada, com a mínim, la responsabilitat civil, i que 
els ajuntaments respectius desenvolupin ordenances que garanteixin la convivència, la 
seguretat i la higiene a totes les activitats turístiques.  

 

Per tot això, el GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA presenta pel 
seu debat i aprovació al proper Ple del Consell de Mallorca la següent MOCIÓ: 

 

El Consell de Mallorca insta el Govern de les Illes Balears per tal que modifiqui la 
Llei 8/2012 de Turisme a fi de regular els lloguers turístics de tots els habitatges que 
es comercialitzen i promocionen a canals d'oferta turística, de manera que aquesta 
oferta d'allotjament a les Illes Balears es pugui dur a terme de forma legal, i que 
contengui com a mínim els següents aspectes: 

 

a. Estar inscrit al corresponent registre administratiu d’habitatges d'ús turístic, amb la 
finalitat, entre d'altres, de facilitar la corresponent tributació fiscal. 

 

b. Acreditar estar en possessió de la cèl·lula d'habitabilitat. 
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c. Acreditar que l’habitatge té subscrita una assegurança especifica per aquest ús, en 
qualsevol cas, de responsabilitat civil. 

 

d. Estipular que els Ajuntaments desenvolupin ordenances reguladores de la 
convivència, seguretat i higiene, com a garantia tant pels ciutadans com pels propis 
visitants.  

 

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

Exposa que la Llei de mesures de flexibilització i foment del mercat de lloguer d’habitatges ha 
modificat la Llei d’arrendaments urbans en el sentit d’excloure de la seva aplicació els lloguers 
temporals d’habitatge, sempre i quan aquest estigui moblat, equipat i en condicions d’ús immediat, 
s’hagi comercialitzat o promogut per mitjà dels canals d’oferta turística i se faci amb finalitat lucrativa, 
a més d’estar regulat en la seva legislació sectorial. En aquest cas, és la Llei General Turística, la Llei 
8/2012, que sos permet aquesta tipologia concreta de lloguers, habitatges aïllats i habitatges aparellats. 

Ateses les diverses manifestacions que s’han produït en els diversos sectors, inclòs el Govern balear i 
les administracions públiques, sembla que l’activitat del lloguer d’habitatge de vacances ha sorgit de 
cop i volta, i res més lluny de la realitat, atès que fins dia 6 de juny, data en què va entrar en vigor 
aquesta modificació legislativa era del tot legal i estava regulada en la Llei d’arrendaments urbans.  

En canvi, és la Llei General Turística del Govern balear la que deixa en la il·legalitat gran part 
d’aquesta oferta turística (tot allò que no sigui un habitatge aparellat o un habitatge unifamiliar aïllat, 
un xalet).  

Diu que les destinacions turístiques que fan la competència a les Illes Balears comencen a consolidar, 
com una oferta turística més, els lloguers d’habitatges de vacances, i estan plenament consolidats a la 
resta d’Europa. Adverteix que prohibir aquesta activitat l’únic que aconsegueix és restar competitivitat 
a les Illes Balears com a destinació turística. 

Segons la Consultoria Turística MAGMA, que té un prestigi prou consolidat dins el sector turístic, a 
Espanya hi ha uns 119.000 habitatges afectats per aquesta modificació legislativa, dels quals 15.000 
pertanyen a les Illes Balears. Indica també que a les Illes Balears aquesta activitat ocupa 436.000 
persones i genera un impacte econòmic proper als 2.000M€. L’estada mitjana d’un turista en un 
allotjament d’aquest tipus és de 7,2 nits mentre que en un allotjament hoteler és de 3,36 nits.  

D’altra banda, la despesa mitjana per persona amb allotjament de lloguer no hoteler és de 1.339,00€ 
mentre que si se compara les dades la despesa mitjana d’un hoteler que inclou dins el seu hotel el 
sistema del tot inclòs no arriba als 3€/dia/turista. 

En conseqüència, si se comparen les dades econòmiques la diferència és patent. 

Com un dels grans problemes de legalització d’aquesta activitat s’ha plantejat el cas de l’economia 
submergida que pot crear, com si mai ningú no hagués tributat per aquests lloguers, com si el problema 
hagués aparegut a partir del dia 6 de juny de 2013. És obvi que no és així, i que ve d’enrere, aquests 
lloguers tributaven. Comenta que si s’observa la diversa fiscalitat amb què se tracten aquests tipus de 
lloguers d’habitatge de vacances la conclusió no pot ser altra que el benefici econòmic cap a Mallorca. 
Si la fiscalitat d’aquesta activitat s’empara en la Llei d’arrendaments urbans, la figura usada és 
l’arrendament per ús distint d’habitatge, els requisits fiscals es redueixen, atès que no s’ha de cobrar 
l’IVA als llogaters i els ingressos tributaran com a rendiment del capital immobiliari que se podran 
reduir les despeses que hagi generat aquest rendiment del capital immobiliari.  

En conseqüència, la tributació és mínima en aquest sentit. En canvi, si se tributa com una activitat 
turística, s’enregistra com a habitatge i allotjament turístic, s’ha de fer una factura, s’ha d’aplicar el 
10% de l’IVA, s’ha de tributar trimestralment l’IVA, etc. Fa notar que, pel que fa a la fiscalitat, els 
beneficis d’aquesta activitat regulada són més que evidents per a les Illes Balears i per a la resta 
d’Espanya.  
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També s’ha qüestionat la qualitat del servei que se presta, i per aquesta raó la moció que se presenta 
tracta la regulació de la qualitat d’aquest servei. Posa l’exemple del requeriment de la cèl·lula 
d’habitabilitat, però no exclouen que els requeriment puguin ser més que els que planteja el seu Grup.  

A més a més, s’ha qüestionat també el descans dels veïnats, plantejant el principi territorial d’ús únic a 
la parcel·la, que no se puguin mesclar els distints usos. Per aquesta raó se proposa que siguin 
ordenances municipals les que regulin aquesta activitat, perquè són els municipis els que coneixen 
millor a quin espai poden conviure les dues activitats, la turística i la residencial.  

Mostra sorpresa per la intervenció del Govern balear dins aquest àmbit, amb la prohibició absoluta. Fa 
notar que es troba supeditat tot a la voluntat de la patronal hotelera, no va supeditat a res més. Sorprèn 
el fet que apareixen els principis rectors del PP pel que fa a economia: el lliure mercat i el no 
intervencionisme; prohibir aquesta activitat va en contra del lliure mercat i el no intervencionisme, 
perquè s’intervé, i molt, dins aquest àmbit econòmic.  

Considera que ha donat arguments suficients que justifiquen instar l’autorització d’aquesta activitat, 
però també vol destacar que el Consell de Mallorca ha passat de ser un incipient actor dins el món 
turístic a ser un total desconegut, i també se nega rotundament a rebre competències de l’àmbit de 
l’ordenació i la promoció turística, competències que permetrien precisament que aquesta activitat 
generàs una important font d’ingressos, un benefici econòmic per a tota Mallorca.  

Reitera que la regulació d’aquesta activitat és positiva per al creixement econòmic de Mallorca i de la 
resta de les Illes Balears  i que el seu Grup sol·licita que el Govern balear modifiqui la Llei General 
Turística per incloure altres tipologies d’habitatges, com ara les cases de poble típiques o els que 
estiguin sotmesos a la Llei de propietat horitzontal. 

La Sra. CAMPOMAR (MÉS per Mallorca) 

Anuncia el vot favorable del seu Grup a la moció, perquè considera que aquesta activitat s’ha de 
regularitzar atès que per bé que en les declaracions a la premsa que ha fet el Govern balear consti que 
tot queda com abans és ben evident que no és així. Per demostrar-ho, reitera l’explicació que ha donat 
la Sra. Garrido en aquest sentit. 

També comparteix amb el Grup del PSOE l’opinió sobre la importància d’aconseguir consolidar el 
sector de visitants que fa ús d’aquests habitatges, amb vista a afavorir l’activitat econòmica del sector 
turístic. Aprofita per reivindicar la importància de les petites i mitjanes empreses per a l’activitat 
complementària d’aquest sector i prega al PP que pensi en elles i en l’oferta complementària, atès que 
fins ara només ha pensat en les grans empreses i en els grans hotelers. 

Fa notar que aquesta és una moció de mínims i que el Consell de Mallorca no pot ignorar aquestes 
peticions, del tot necessàries per a Mallorca, raó per la qual ha d’assumir el protagonisme que li pertoca 
quant a les competències en matèria turística que ja té assignades. 

Torna a dir que, atès que és el PP qui ha modificat les lleis esmentades, ara no poden fer creure que tot 
queda com abans, perquè no és cert i d’acord a la normativa vigent a dia d’avui hi ha molts de casos 
concrets que queden fora de la llei. Reitera la necessitat de regular-ho correctament. 

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

Anuncia que el Grup Popular votarà en contra de la moció.  

Fa referència als comentaris del Sr. Font en els quals retreu que l’equip de govern del Consell de 
Mallorca faci les funcions d’escolanet al servei del Govern balear i que aquest faci el mateix respecte al 
Govern de l’Estat. Manifesta que ell va ser escolanet, dels 6 als 16 anys i que se’n sent ben orgullós, 
d’aquest període de la seva vida, atès que encara ara conserva els amics i les experiències que va viure, 
que són inoblidables. Per aquesta raó refusa la imatge que en vol transmetre el Sr. Font, de l’escolanet a 
les ordres del rector de l’església.  

D’aquesta època d’escolania en destaca el fet que varen aprendre a defensar els seus criteris, a exposar 
les seves idees i d’arribar a les pròpies conclusions, i a saber canviar quan se considera que s’ha de fer, 
just el contrari del que va fer el Grup del Sr. Font, que se va posar les cucales i, tot a la vegada varen 
dir: “qui no pensi com nosaltres, a la cuneta”, per tal de tirar endavant.  

Fa avinent que el resultat va ser que el poble de Mallorca, que és viu, manifesta el seu parer a les urnes 
i, en conseqüència, tria o no els partits d’acord a la forma en què han actuat.  
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Continua el símil de l’escolanet i el rector per fer notar al Sr. Font que, si identifica l’equip de govern 
del PP amb l’escolanet, també ha d’admetre que almenys ara se sap qui és el rector, cosa que no 
succeïa durant la passada legislatura, quan no era possible saber quins eren els escolanets i quins els 
capellans, a l’hora de prendre les decisions. 

Quant al contingut de la moció, observa que a vegades no se pot regular tot, i tot en posa un exemple; 
demana als membres del Grup PSOE com ho farien si de sobte volguessin regular les llicències de 
vehicles, creuen que tota persona que té un cotxe ja té dret a exercir com a taxista?, tota persona que ho 
desitgi, se pot comprar un camió?, tota persona que vulgui exercir qualsevol activitat, ho ha de poder 
fer o se li ha de regular l’activitat que pretén dur endavant?. 

Assenyala que a vegades resulta difícil, regular les activitats, raó per la qual convé més deixar reposar i 
sedimentar les coses i deixar la gent tranquil·la, per observar com actuen.  

Refusa del tot els arguments de la moció, perquè no és cert que la Llei 8/2012 prohibeixi el lloguer 
d’habitatges turístics de les cases típiques de poble, que tenen parets mitjaneres; aquestes se poden 
llogar, a més dels habitatges aparellats, les cases de fora vila aïllades, en canvi allò que no permetia la 
llei era el lloguer d’apartaments o de pisos situats en blocs de finques. 

Tot seguit fa un comentari sobre l’apartat 4 de la moció. Refusa que aquesta activitat sigui permesa en 
tot el món, perquè no és cert. Per exemple, a Espanya únicament està regulada per a les CCAA de 
Catalunya i València. Indica que a Catalunya ha estat un fracàs i a València les ¾ parts del total no 
funcionen.  

Fa notar que si el PSOE conegués prou bé el tema de què parla, no faria aquest tipus d’afirmacions. 

Pel que fa a les qüestions de tributació fiscal de què parla la moció, observa que la cèdula 
d’habitabilitat i l’assegurança de responsabilitat civil són una exigència per al lloguer de l’habitatge.  

Quant al fet d’estipular que els ajuntaments elaborin les ordenances reguladores, indica al seu parer que 
el propi PSOE no se fia de quins seria el resultat si dins un bloc de pisos o apartaments hi tenen 
habitatges de vacances oferits i regulats d’acord a la llei.  

Informa que des de l’any 1984 fins ara s’hi treballa, sobre aquesta qüestió, i en cap moment s’ha 
regulat el lloguer d’habitatges d’edificis plurifamiliars, que s’han comercialitzat d’acord a la llei que 
regula els lloguers, mai d’acord a la Llei turística.  

També retreu que el Grup del PSOE se queixi ara de la Llei turística, quan fa més d’un any que va ser 
aprovada. Recorda que se va aprovar amb l’acord de tots els consells insulars de les Illes Balears i que 
la DAU, a l’article 5, no exclou de l’àmbit d’aplicació l’ús temporal de lloguers d’habitatges i a 
l’article 6 no defineix tampoc la durada del contractes de lloguer.  

En conseqüència, se poden llogar per a usos no turístics. Assenyala que ampliar la regulació per a 
lloguers turístics a habitatges ubicats en edificis plurifamiliars representaria un retrocés en el model 
turístic de les Illes Balears que se desitja.  

Tot seguit demana als membres del Grup del PSOE què passaria si s’hagués de regular que dins les 
zones industrials s’hi poguessin construir habitatges urbans o turístics, o a l’inrevès, que dins el casc 
urbà dels pobles s’hi poguessin construir habitatges turístics i també naus industrials, que no tengués la 
consideració de sòl urbà.   

Fa avinent que el que proposa el Grup del PSOE representa anar en contra d’allò que disposen les 
Directrius d’ordenació territorial (DOT) i fins i tot del propi Pla territorial de Mallorca.  

Assenyala que les zones turístiques són per a habitatges turístics i per a un ús turístic, com les 
residencials ho són per a indrets residencials, etc. 

També els demana que s’imaginin que s’haguessin de transformar en ús turístic els 590.000  habitatges 
que hi ha a les Illes Balears, segons el Ministeri de Foment. 

Considera que, abans de presentar mocions sobre aquestes qüestions i abans de proposar decisions per 
prendre, sense cap ni peus, seria molt millor deixar-les reposar o bé manifestar-se en el moment en què 
se regulen les normatives, per tal que quan se fa se faci bé.  

Opina que la decisió del Govern balear sobre aquesta qüestió és l’encertada. Tot i això,  recorda que se 
va mantenir una reunió amb els representants dels consells insulars i dels ajuntaments afectats per 
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aquest tipus de qüestions i entre tots varen decidir esperar un poc, per poder observar millor la situació.  
Torna a dir que al seu parer és aquesta la decisió més encertada.  

Per acabar reitera que el Grup Popular votarà en contra de la moció, per les raons que ha explicat.  

La Sra. GARRIDO intervé en torn de rèplica. 

Diu al Sr. Vidal que ha equivocat totalment el sentit del debat; o no l’ha entès, o no ha pogut o sabut 
llegir bé la moció que proposa el PSOE.  

Tot seguit reitera els arguments que ha explicat a la primera intervenció, per rebatre els arguments del 
Sr. Vidal. A més a més, llegeix textualment l’article vigent a dia d’avui,  que corrobora la seva 
argumentació, per demostrar-li que actualment no regeix la Llei d’arrendaments urbans com sí ho havia 
fet fins el passat dia 5 de juny, quan aquest problema actual encara no havia sorgit.    

Tot seguit llegeix també textualment l’article 52 de la Llei general turística, per fixar el tema sobre el 
que se parla en aquest debat. Fa notar al Sr. Vidal que de la redacció d’aquest article se’n desprèn que 
les seves afirmacions que ha fet durant la seva intervenció anterior no són certes.  

Insisteix a fer notar que el PSOE planteja únicament que se faci la regulació oportuna, però no ha fet 
cap menció ni una sobre altres aspectes que ha indicat el Sr. Vidal.  

Reitera els retrets sobre la forma inadequada en què el PP ha realitzat totes les actuacions prèvies sobre 
aquesta normativa i en posa com exemple que se permeti un ús residencial per a la primera planta d’un 
hotel i usos hotelers per a la resta, o que se decideixi lliurement el que es vulgui fer. Assenyala que és 
això, el que permet la Llei general turística. 

En conseqüència, demana al Sr. Vidal que no li vulgui donar lliçons, que s’informi bé sobre aquest 
tema i que s’ho repensin bé, en el PP, perquè és clar que no ho han fet.  

Li fa notar també que, sobre aquesta qüestió, és clar que una vegada més s’han posat a les ordres de la 
patronal hotelera.  

Adverteix que fins ara aquesta activitat generava beneficis econòmics per a Mallorca, però si no se 
regula adequadament deixarà de donar-ne, perquè és obvi el temor que genera en la gent la inseguretat 
jurídica sobre aquest tema.  

Finalment, destaca que és el sector hoteler, amb el Sr. Delgado al capdavant, qui actualment està 
prohibint aquesta activitat. Reitera que aquesta prohibició és del tot vigent, en virtut de la Llei turística 
del Govern balear, raó per la qual el Grup PSOE demana que se modifiqui aquesta prohibició i que 
s’integrin altres tipologies d’habitatges, com ara les cases de poble amb parets mitjaneres, atès que 
malgrat el Sr. Vidal afirmi que estan incloses dins la normativa és del tot fals, d’acord als arguments 
que ha exposat.  

El Sr. JUAN (conseller executiu de Presidència) tanca el debat. 

Diu a la Sra. Garrido que ell tampoc no ha entès bé els seus arguments. En conseqüència, si ni el Sr. 
Vidal ni ell no ho han entès, potser hauria de pensar que no se sap explicar molt bé.  

Assenyala que allò que ell ha observat és que una Llei d’arrendaments urbans, en un moment 
determinat, ha deixat de servir per a un àmbit sectorial concret i s’aplica una llei sectorial, per a 
Mallorca, que és sobre la qual se parla avui.  

Diu que aquesta llei sectorial no és que prohibeixi els lloguers esmentats, sinó que no ho preveia. No se 
pot dir que una llei anterior prohibís allò que no estava previst, perquè no li corresponia fer-ho. 
Considera que s’han de matisar les paraules. 

Anuncia que el Grup Popular votarà en contra de la moció, per molts de motius, entre els quals es 
troben els que el Sr. Vidal ja ha explicat detalladament.  

Un altre dels motius del vot en contra és l’evidència sobre els problemes de convivència  que se 
generarien  en els casos d’habitatges plurifamiliars  si s’ajunten l’ús residencial i l’ús vacacional. Fa 
notar, d’altra banda, que acceptar aquest fet suposaria un greuge comparatiu respecte als propietaris 
d’habitatges convencionals, que en molts de municipis estan funcionant molt bé i que han hagut de fer 
importants inversions per adaptar-se a la llei.  
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No considera correcte descarregar sobre els ajuntaments la responsabilitat de regular aquesta qüestió i 
que els seus batles hagin de rebre les queixes dels veïnats perquè qui ho havia de regular correctament 
no ho ha fet. Fa notar a la Sra. Garrido, amb uns exemples, que el més probable és que el veïnat d’uns 
llogaters de vacances, renouers a deshores, que durant quinze dies no l’han deixat descansar vagi a 
queixar-se directament al batle del municipi per aquesta situació, sobretot si aquesta ordenança va 
endavant i no és del gust de la gent que pretén fer un ús merament residencial i ha de patir just devora 
un habitatge d’ús vacacional, amb tot el que aquest fet suposa.  

Diu que la Sra. Garrido no planteja el problema dels grans explotadors, és a dir, el que podria passar 
amb els habitatges en mans dels bancs, a causa de la situació econòmica que s’ha viscut, o de 
promotors, que potser se suposa que passen a ser grans explotadors turístics.  

Tampoc no se planteja a la moció la reducció de la ràtio de qualitat turística. Adverteix que, amb aquest 
model, potser se reduiria, després del que ha costat augmentar-la. 

Opina que es tractaria d’una competència deslleial, atès que la normativa no està regulada. Adverteix 
que dinamita un model turístic pactat al llarg de molts d’anys en aquesta comunitat autònoma.  

També adverteix que s’elimina la ràtio turística, no se parla d’eliminar places obsoletes, substituïdes 
per d’altres noves, i simplement apareixerien noves places turístiques per mitjà d’aquests habitatges. 

Tot seguit esmenta altres aspectes per considerar, com ara l’eliminació del principi d’ús exclusiu, la 
creació de places de categories superiors, que actualment és un requisit per anar modernitzant la planta 
hotelera. 

Assegura que es tracta d’un model turístic que s’ha treballat molt i que el Sr. Vidal ha explicat molt bé. 
Hi ha una separació territorial dels diferents usos (industrials, residencials, turístics) i fa notar que 
d’acord a allò que pretén aquesta moció, se mesclarien massa conceptes.  

Assenyala que la Sra. Garrido no ha parlat en cap moment sobre la possibilitat que se creàs una nova 
“bimbolla” immobiliària, atès que sorgeix una nova rendibilitat econòmica que potser determini que un 
propietari prefereixi llogar un habitatge només durant els mesos d’estiu en comptes de llogar-lo a una 
família durant tot l’any. Aleshores, què passaria amb l’augment del preu dels lloguers? Prevaldria 
l’interès particular del propietari, o se defensa aconseguir uns preus de lloguers “socials”?.  

Assegura que el Govern balear ha actuat amb el consens dels municipis afectats, amb la FELIB, amb 
els consells insulars. 

Per acabar reitera que, per totes les raons que han explicat el Sr. Vidal i ell mateix, el que pertoca és 
votar en contra de la moció del Grup del PSOE.  

Sotmesa la proposta a votació, es rebutja per catorze vots a favor (PSOE i MÉS per 
Mallorca), cap abstenció i devuit vots en contra (PP). 

 
PUNT 40. MOCIÓ DEL GRUP SOCIALISTA SOBRE L’INCENDI 
FORESTAL A LA SERRA DE TRAMUNTANA DE MALLORCA. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
Durant la darrera setmana del passat mes de juliol es va produir a les Illes Balears 
l'incendi forestal més nociu i destructor de les últimes dues dècades i  va afectar a 
l'extrem més occidental de la Serra de Tramuntana, als municipis d'Andratx i 
Estellencs, un paratge que, pel seu alt valor ecològic, va ser declarat el 2011 Patrimoni 
de la Humanitat per la UNESCO i, com a tal, protegit pels seus valors ambientals, 
naturals i per la seva activitat rural tradicional. 
 
En concret, el foc va destruir 2.335 hectàrees de bosc, 3.284 quarterades, en un 
perímetre de 40 quilòmetres, 14 dels quals limiten amb la costa. Es tracta d'una 
catàstrofe ecològica de primera magnitud. A primera vista, els experts vaticinen que el 
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paisatge no tornarà a recuperar-se en la seva integritat en els propers vuitanta anys. El 
foc ha destruït pinar, alzinar  i oliveres centenàries, així com garriga  i camps de 
cultiu. És particularment dramàtica la pèrdua de sòl i l'erosió de la terra, que 
dificultarà les tasques de repoblació. 
 
El desastre pot provocar, igualment, greus repercussions econòmiques. Més enllà dels 
perjudicis individuals per les persones que resideixen a la zona i que ho han perdut 
tot, la Serra de Tramuntana és un pilar de la promoció turística de Mallorca; el seu alt 
valor paisatgístic i ambiental l'han convertida en un dels més ferms atractius turístics 
en tots els segments i, més concretament, en el del senderisme i els esports de 
muntanya, peça clau per a la necessària desestacionalització turística. 
 
Serà necessària una implicació decidida de totes les institucions, encapçalades pel 
Govern d’Espanya i pel Govern de les Illes Balears, per recuperar tots els danys 
soferts en el medi natural i les repercussions econòmiques que comporten.  
 
En definitiva,  considerem imprescindible la declaració urgent de zona catastròfica, 
per part del Govern d’Espanya, i les corresponents línies d'actuació que d'això es 
derivin. En aquest sentit han causat profunda inquietud les declaracions del ministre 
d'Alimentació, Agricultura i Medi ambient, per les quals limita les ajudes al 
corresponent repartiment d'una partida pressupostària concreta entre tots els incendis 
forestals d'Espanya, una vegada fet el recompte al final de l’estiu.  
 
Per tot això, el GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA presenta pel 
seu debat i aprovació al proper Ple del Consell de Mallorca la següent MOCIÓ: 
 
1. El Consell de Mallorca insta el Consell de Ministres del Govern d'Espanya a 
declarar zona catastròfica l'afectada per l'incendi forestal de l'última setmana de juliol 
de 2013 en la Serra de Tramuntana (Mallorca), en els municipis d'Andratx i 
Estellencs, en la qual van cremar 2.335 hectàrees de bosc.  
 
2. El Consell de Mallorca insta el Govern d'Espanya a aprovar els corresponents 
Decrets d'ajuda pels danys causats per catàstrofes naturals, per la zona afectada per 
l'incendi forestal de l'última setmana de juliol de 2013 en la Serra de Tramuntana 
(Mallorca), en els municipis d'Andratx i Estellencs, així com a impulsar la constitució 
d'una comissió d'avaluació de danys en la qual hauran de participar institucions de 
Mallorca i de Illes Balears. 
 
3. El Consell de Mallorca insta el Govern d'Espanya a que el volum de les ajudes es 
correspondrà amb el dictaminat per l'esmentada comissió avaluadora  de danys i no 
tindrà limitació pressupostària prèvia. 
 
 
El Sr. COLL CANYELLES (PSOE) inicia la seva intervenció. 

Explica que l’objectiu de la moció és aconseguir que el Consell de Mallorca, com a institució de 
referència, reclami ajuda per a l’atenció de necessitats derivades de l’incendi d’Andratx i Estellencs.  

Consegüentment, pretén ser un instrument de reivindicació davant d’altres administracions. En el cas 
del Govern de l’Estat, perquè aporti el finançament necessari i en d’altres casos per aconseguir la 
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col·laboració tècnica necessària. Per al seu Grup polític és una qüestió de responsabilitat i fa notar que 
és el mateix que va fer l’any passat el Cabildo de La Gomera, després de l’incendi que va afectar 
aquella illa. 

Assenyala que allò que se pretén és trobar les millors solucions al problema i fa avinent que l’únic que 
planteja la moció és sol·licitar formalment el que el ministre d’Agricultura del Govern de l’Estat 
indicava el passat dia 31 de juliol  des d’Andratx, quan afirmava que el Govern de l’Estat tenia la 
intenció d’efectuar la declaració de zona catastròfica per al territori devastat per l’incendi.  

Adverteix que, tot i això, el ministre lligava la possibilitat de rebre ajudes per aquest concepte a la 
quantitat d’incendis que es puguin produir durant la temporada.  

Diu que el seu Grup considera del tot important aconseguir la unanimitat dels Grups polítics del Ple, 
per aconseguir la força necessària davant la resta de les administracions, especialment del Govern de 
l’Estat.  

Recorda que la moció es refereix al pitjor incendi de la història de Mallorca, que va devastar més de 
2.300 Ha cremades, en un perímetre de 40 Km, dels quals 14 Km limiten amb la costa. També recorda 
que va provocar l’evacuació de tot un poble i que va arrasar un símbol de la lluita ecologista com és La 
Trapa.  

Assenyala que, segons les persones expertes, la recuperació del paisatge tardarà prop de 80 anys; 
aquest és un dels fets claus que determinen la gravetat de l’incendi. És un drama paisatgístic i geològic 
i també un greu contratemps econòmic, des del punt de vista personal en cas de qui ho ha perdut tot, 
però també ho és des del punt de vista col·lectiu.  

Reitera que es tracta d’un paisatge que és patrimoni de la humanitat, raó per la qual cal situar-lo al 
mateix nivell de Stonehenge, les illes Galápagos o el temple Machu Pichu.  

És cert que és possible quantificar el cost de la repoblació de la zona, però difícilment se podran 
quantificar els costos d’oportunitat de l’incendi, és a dir, la quantitat que s’hauria ingressat i que se 
deixarà d’ingressar, per activitats promogudes fonamentalment per activitats de senderisme i esports de 
muntanya, per exemple.  

Reitera la necessitat de declarar aquesta zona com a catastròfica, independentment dels incendis que 
s’hagin produït durant aquesta temporada. Fa notar que en parlar d’un incendi de 2.335 Ha en una zona 
considerada patrimoni de la humanitat no se pot afirmar que sigui més o menys catastròfic en funció de 
la resta dels esmentats incendis, atès que per a la illa de Mallorca és catastròfic en sí mateix.  

Per acabar, llegeix textualment els tres punts de la moció. 

Sr. ENSENYAT (MÉS per Mallorca) inicia la seva intervenció. 

Diu que el seu Grup està d’acord totalment amb el fons de la moció. 

Assenyala que és un drama, aquesta situació, i que s’ha d’aconseguir tot el possible per dur endavant 
totes les actuacions necessàries.  

Tot i això, observa que no veuen clar què suposa, especialment des del punt de vista econòmic, la 
Declaració de Zona Catastròfica, raó per la qual demana si es pot donar l’explicació oportuna per 
aclarir aquesta qüestió. Considera important aclarir-ho, per evitar empitjorar la situació en comptes 
d’arreglar-la.  

Observa que en altres situacions d’aquest tipus s’han produït problemes com a resultat d’aquest tipus 
de declaracions, amb els consorcis d’assegurances, etc. 

Diu que el seu Grup decidirà el sentit del seu vot quan tengui la informació específica que ha demanat. 

La Sra. GARCIA (PP) intervé a continuació. 

Diu que els tres Grups comparteixen el mateix esperit pel que fa a l’exposició de motius que ha explicat 
el Sr. Coll Canyelles.  

Recorda el caràcter devastador de l’incendi, que va ser un drama i una greu catàstrofe, que se’n va 
endur un tros del cor de tota la gent de Mallorca.  

A continuació comenta la moció.  
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Anuncia que el seu Grup votarà en contra del primer punt i tot seguit ho explica.  

Adverteix que no tot són avantatges, davant una declaració de zona catastròfica, i per aquesta raó les 
diferents administracions estudien el cas. Assenyala que, tradicionalment, mai no s’ha aplicat una 
declaració de zona catastròfica a una zona on s’ha produït un incendi.   

Comenta que un dels requisits que s’han de complir per ser declarada zona catastròfica és que s’hagin 
fet malbé els béns essencials de multitud de persones. Fa notar que, en aquest cas, no és així atès que 
pel que fa a béns materials només es té constància de danys físics en un magatzem agrícola. Aquest 
seria un dels entrebancs que existeixen. 

Un altre requisit és que els objectes dels danys no hagin volgut ser assegurats per la companyia 
asseguradora. És un altre entrebanc, perquè és obvi que se’n fan, de pòlisses contra incendis. 

Torna a dir que no és tan senzill com sembla d’entrada, aconseguir la declaració de zona catastròfica.  

D’altra banda, observa que potser no seria del tot convenient, perquè podria retardar tot el procés i fins 
i tot és possible que se deixassin de percebre determinades ajudes o entrar en contradicció amb altres 
vies de finançament.  

En conseqüència, atès que la petició no s’ajusta del tot als requeriments establerts i, d’altra banda, 
podria resultar negatiu fer-ho, el vot del seu Grup serà desfavorable. 

Quant al segon punt diu que el seu Grup votarà a favor. 

Fa avinent que el Govern balear ha creat una comissió de restauració de la zona i ja s’ha fet públic, de 
forma que tendrà redactat el projecte de restauració de la serra de Tramuntana abans d’acabar aquest 
mes de setembre. Aquest pla serà un full de ruta de la restauració de la zona afectada, els municipis 
d’Andratx, Estellencs i Calvià.  

Informa que s’enllesteix un document que identifica les zones concretes de l’àrea incendiada, per tal de 
reflectir les zones d’atenció prioritària, les zones aptes per a l’aprofitament de fusta, per a biomasa 
forestal, les zones de defensa obligatòria contra la desertització, zones de recuperació i estratègies de 
cultiu i zones destinades a la recuperació de la flora singular. 

Comenta que el seu Grup també votarà a favor d’aprovar el corresponent decret d’ajuda per aconseguir 
la major celeritat possible en el procediment complet.  

Sobre el tercer punt, anuncia que el vot del seu Grup serà desfavorable, tot i que no perquè refusi que el 
Govern de l’Estat col·labori, perquè és evident que vol que arribin totes les ajudes possibles, però 
també és obvi que l’Estat es comprometrà a allò que pugui, el mateix que hauran de fer totes les altres 
administracions (Govern balear, Consell de Mallorca, ajuntaments de Mallorca) i altres entitats les que 
s’hi comprometin també. 

Assenyala que l’entitat La Caixa ja ha iniciat gestions en aquest sentit, i també s’han produït iniciatives 
de caràcter particular. Comenta que aquest ha de ser un esforç de tothom i la ciutadania ho ha 
demostrat més que mai i s’ha implicat amb un esforç molt important per tal de recuperar aquesta zona 
de la serra de Tramuntana.  

Per acabar, reitera que és una feina de tots, aconseguir-ho, i que cadascú ha d’aportar el seu gra d’arena 
sense parlar de limitacions pressupostàries prèvies, que és justament el que s’esmenta al punt de la 
moció i que el Grup Popular refusa.  

El Sr. COLL CANYELLES intervé per tancar el debat. 

Mostra la seva sorpresa per les contradiccions que ha observat en la intervenció de la Sra. Garcia, en el 
sentit que d’una banda el Grup Popular diu que està d’acord amb el Grup Socialista, però d’altra banda 
aproven la creació d’una comissió d’avaluació que, segons la Sra. Garcia, ja té una feina feta. En 
conseqüència, allò que s’aprova de la moció és del tot residual.  

Convida el Grup Popular a llevar-se la por a dir allò que en realitat pensen i a votar favorablement allò 
que comparteixen.  

Ignora si s’ha regulat el reial decret del Ministeri de l’Interior que ho determina (R.D. 307/2005). 
Assenyala que, a l’article 1 de disposicions generals, regula l’àmbit d’aplicació i la definició del que és 
una zona d’emergència, que llegeix textualment: “S’entén per situació d’emergència l’estat de 
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necessitat sobrevingut a una comunitat de persones davant un risc col·lectiu, excepcional, greu i 
imminent, el qual pel seu origen i caràcter és inevitable i imprevisible i que esdevé situació de 
naturalesa catastròfica quan una vegada actualitzat el risc i produït el fet causant s’alteren 
substancialment les condicions de vida d’aquesta col·lectivitat i es produeixen greus danys que afecten 
una pluralitat de persones i béns.”  

Fa avinent que, com totes les definicions legals, se’n poden fer múltiples interpretacions, però el seu 
Grup en fa la interpretació que ell ha explicat abans i que reflecteix la moció, coincident amb les 
manifestacions que va fer el ministre en el moment de la seva visita a la zona afectada. 

Tot seguit llegeix textualment allò que està establert en el R.D. 307/2005 en matèria de subvencions: 
“Les subvencions es financien amb càrrec als crèdits que, amb caràcter d’ampliables, es consignin per 
aquesta finalitat al programa .......”  

Destaca que són programes ampliables i que el Ministeri d’Interior, un cop feta la declaració de zona 
catastròfica, té l’obligació d’assumir-ne els cost econòmic. El seu Grup admet que la resta de les 
administracions aportin part dels seus serveis tècnics i coordinació a més de finançament econòmic, 
però fa notar que la responsabilitat és del Govern del l’Estat.  

Per aquestes raons, convida el Grup Popular a repensar-se la seva decisió. 

Quant als comentaris del Sr. Ensenyat, i també de la Sra. Garcia, sobre els dubtes o les discrepàncies 
sobre l’aplicació del que proposa la moció, els fa notar que aquest tipus d’ajuda és complementari de 
qualsevol altre tipus d’ajuda que pugui rebre qualsevol persona o col·lectiu afectat.  

Pensa que demanen que el punt 2 es voti separadament i manifesta que el seu Grup no hi té cap 
inconvenient.  

Per acabar, demana que tornin a repensar el sentit de seu vot.  

El Sr. ENSENYAT puntualitza que, al cap i a la fi, l’únic que interessa és saber quan arribaran les 
ajudes i si s’ha d’esperar que siguin el Govern balear o el Consell de Mallorca les institucions que hi 
destinin doblers és evident que l’ajuda serà ben reduïda.  

En conseqüència, s’ha de fer el que sigui per aconseguir les màximes ajudes i, si la fórmula és la que 
proposa el PSOE, s’ha d’acceptar. I si la fórmula és una altra, demana que se digui ara, i el seu Grup la 
votarà a favor.  

Assenyala que, de moment, només tenen una proposta, aquesta moció del PSOE, que sembla que pot 
anar bé i que convé intentar-ho. 

El Sr. COLL MARTORELL (conseller executiu de Cooperació Local) fa notar que el Sr. Ensenyat ho 
ha dit ben clar, l’important és que arribin els doblers i que ho facin aviat, per poder repoblar aquesta 
zona. 

És obvi que als propietaris no els ha de costar doblers, que ho ha de fer l’administració (el projecte i la 
repoblació), per la qual cosa l’important és cercar els doblers a l’administració central.  

Quant als comentaris que s’han fet sobre la consideració de zona catastròfica, fa avinent que és cert que 
no tot és positiu i meravellós, sinó que existeixen condicions d’impossible compliment que determinen 
que és el Govern de l’Estat qui ha de prendre la decisió final.  

La PRESIDENTA recorda que el Grup Socialista accepta la votació separada dels punts de la moció. 

Sotmesos els punts 1 i 3 de la proposta a votació, es rebutgen per tretze vots a favor 
(PSOE i MÉS per Mallorca), cap abstenció i devuit vots en contra (PP). 

Sotmès el punt 2 de la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
 
 
PUNT 41. MOCIÓ DEL GRUP SOCIALISTA SOBRE L’ADEQUACIÓ DELS 
MITJANS HUMANS I TÈCNICS DEL SERVEI DE BOMBERS DE 
MALLORCA A LES NECESSITATS. 
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Es dóna compte de la següent moció: 
 
Resulta evident que els Bombers de Mallorca no compten ni amb les instal·lacions ni 
amb els equipaments adequats per a exercir la seva funció. Els propis professionals 
manifesten que els seus mitjans tècnics són obsolets, i que aquest fet impossibilita la 
idònia actuació en cas de catàstrofe, com s’ha posat de manifest, per exemple, en el 
cas dels incendis que han assolat gran part del territori de l’illa durant aquest estiu.  
 
Vistes les conseqüències de la mala gestió del Consell de Mallorca en relació al cos de 
bombers del que n’és competent, consideram imprescindible reiterar la demanda de 
solucions als múltiples problemes del servei de bombers de Mallorca. Problemes 
provocats, fonamentalment, per la manca de direcció tècnica i l’obsessió en l’estalvi 
econòmic a costa de la seguretat de la ciutadania. 
 
Fa gairebé un any que venim reclamant una persona responsable tècnica, ja que la 
plaça de Cap de Servei segueix sense ser coberta. És un aspecte gravíssim: fa un any 
que determinats professionals assumeixen responsabilitats que no els pertoquen  i que 
prenen decisions per les quals no hi estan habilitats tècnicament. És evident que es 
tracta d’una ruptura de la cadena jeràrquica, fonamental a l’hora d’actuar amb 
eficiència. 
 
La manca de direcció provoca, com afirmen els mateixos bombers, que en cas 
d’actuació percebin que estan a disposició d’altres cossos d’actuació. No hi ha ningú 
que ordeni els recursos dels que disposa el servei a nivell insular. 
 
És per això que el GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA  proposa 
pel seu debat i aprovació al Ple del Consell de Mallorca l’adopció dels següents 
acords: 
 

1. El Consell Insular de Mallorca iniciarà els tràmits de manera imminent per a 
cobrir la plaça de Cap de Servei Tècnic del Cos de Bombers de Mallorca.   

2. El Consell Insular de Mallorca dotarà dels mitjans tècnics necessaris el servei 
de Bombers de Mallorca per tal de garantir la màxima eficiència de les seves 
actuacions, així com la seva seguretat i la de la ciutadania.  

 
El Sr. COLL CANYELLES (PSOE) inicia la seva intervenció. 

Recorda que aquesta ja és la quarta iniciativa que presenta el seu Grup durant aquesta legislatura 
relacionada amb el Cos de Bombers del Consell de Mallorca.  

Desitja que l’equip de govern doni a la fi una resposta als múltiples problemes dels professionals.  

Creu que és fonamental recordar que el personal de qualsevol cos d’emergències s’hi juga la vida, en la 
seva feina, raó per la qual l’administració n’ha de tenir una cura especial. 

Si s’han presentat reiterades iniciatives en el mateix sentit és perquè la situació no només no millora 
sinó que els propis bombers afirmen que la seva situació és pitjor que la de fa un any, quan se 
presentaven les primeres iniciatives.  

Fa notar que en cadascuna de les actuacions del Cos de Bombers s’ha de considerar la seguretat dels 
propis bombers i la seguretat de la ciutadania que es veu afectada. Per aquesta raó retreu la dèria 
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obsessiva de l’estalvi com a únic objectiu polític, atès que l’equip de govern no pot posar en risc cap 
d’aquests dos aspectes.   

A més a més, fa notar que no és admissible que a hores d’ara el Cos de Bombers encara no tengui un 
cap de servei tècnic, es miri per on es miri, com no ho és tampoc que determinats professionals hagin 
de prendre decisions que no els corresponen i per a les quals potser no estan preparats tècnicament.  

D’altra banda, tampoc no ha de prendre les decisions un càrrec polític, perquè és evident que no tendrà 
els coneixements tècnics que implica la presa de decisions d’aquest tipus, que determinen salvar o no la 
vida de persones.  

Assegura que ja fa un any que existeix aquesta situació d’interinitat.  

Observa que, com és habitual quan se produeix una catàstrofe d’aquesta magnitud, es posen de 
manifest les mancances, i és justament això el que ha ocorregut amb l’esmentat incendi.  

Assenyala que la manca de direcció en el Cos de Bombers ha provocat que aquest perdés la seva funció 
en el lloc de l’incendi, en el moment en què varen començar a intervenir altres cossos d’emergències. A 
més a més, els propis bombers afirmen que se senten infrautilitzats, dedicats a tasques secundàries i a 
feines d’intendència.  

Aquests fets demostren que la institució té un cos de professionals del tot desaprofitat. Fa notar que 
aquest personal no demana ni tan sols unes millors condicions laborals personals, sinó que demana 
recursos per poder fer la seva feina.  

Tot seguit parla d’un informe d’urgència, que ha elaborat un grup de professionals, que conté uns 
fragments que escarrufen, dels quals en llegeix un: “A partir del segundo dia, sábado 27, las labores de 
los bomberos del Consell de Mallorca se limitan a dar agua con sus pertrechadas autobombas rurales a 
las brigadas del Ibanat. La sensación es que estamos a la disposición del Ibanat y que nuestra jefatura y 
dirección no tienen capacidad alguna para organizar sus recursos y que aporten más de manera eficaz y 
eficiente en la lucha contra este gran incendio. Es tal la situación, que los bomberos del Consell de 
Mallorca se empiezan a sentir impotentes e infrautilizados.” 

Fa notar que, en aquestes condicions, és mal de fer complir els objectius de la seva feina.  

També destaca que és inacceptable que durant aquest incendi es trobassin de baixa quatre dels vehicles 
del Cos de Bombers, o que patissin una avaria durant el seu transcurs, com ho és també que 
comandaments del propi Cos de Bombers desconeguessin que s’havia desallotjat tot un poble com 
Estellencs, al dia següent d’haver-se produït.  

També és inacceptable el tancament durant tres dies del parcs de bombers de Felanitx i de Sóller i que 
bombers fora de servei o de vacances s’haguessin d’oferir voluntàriament a participar en les tasques 
d’extinció de l’incendi per reforçar els parcs que estaven oberts.  

Assenyala que la situació actual és que no tenen a la seva disposició cap vehicle forestal, per la qual 
cosa han d’utilitzar vehicles urbans per a finalitats forestals, fet que provoca avaries més freqüents als 
vehicles.  

A continuació reitera les peticions anteriors, resumeix els punts de la proposta i comenta que, per les 
raons que s’ha explicat, la presentació d’aquesta moció està més que justificada.  

Per acabar retreu que s’havia adquirit el compromís de constitució d’un comitè d’experts, però encara 
no s’ha fet.  

La Sra. PALOU (MÉS per Mallorca) intervé a continuació. 

Informa que, per raons de salut, s’ha d’absentar ara mateix. Per aquest motiu, anuncia que el seu Grup 
retira la interpel·lació sobre la situació actual del servei de Bombers del Consell de Mallorca (punt 44).  

Pel que fa a la moció que presenta avui el Grup Socialista, anuncia que el seu Grup votarà a favor.  

Recorda que no és la primera vegada que se’n parla, al Ple, i de fet recorda al Sr. Coll Martorell 
(conseller executiu de Cooperació Local) que durant el mes de juliol ambdós ja havien acordat fer unes 
determinades actuacions en aquest sentit.  
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Fa notar que aquest estiu, lamentablement, s’ha pogut comprovar tot el que s’ha comentat en plens 
anteriors sobre la situació del Cos de Bombers.  

El Sr. COLL MARTORELL (conseller executiu de Cooperació Local) intervé a continuació. 

En primer lloc, desitja a la Sra. Palou que es restableixi la seva salut. 

Tot seguit observa que, tot i que se retiri la interpel·lació prevista al punt 44, no canvia gaire la situació, 
atès que el tema de discussió és el mateix que tracta aquesta moció. 

Quant al retret d’aplicar l’estalvi com a únic objectiu, diu que no creu de cap manera que se pugui 
pensar que s’aplica al Cos de Bombers, perquè és tot el contrari.  

A continuació explica quina va ser la situació en què se va trobar el Servei de Bombers.  

En primer lloc, pel que fa al parc d’Alcúdia, informa que se va crear l’any 2007 i se varen traspassar 
doblers del capítol 2 al capítol 6, concretament 751.000 € i s’ha anat arrossegant any rera any fins a 
l’any 2012, quan el Consell de Mallorca va aconseguir solucionar-ho i posar fi a aquesta xacra, atès que 
el capítol 2 ja quedava liquidat en el mes de maig perquè s’havien eliminat de la partida els 750.000 € 
esmentats però ningú no s’havia preocupat de reposar aquesta quantitat.  

En segon lloc, quant al manteniment de parcs, explica que l’any 2010, l’assignació va ser 0, i per a 
l’any 2011 el mateix; durant l’any 2012 se varen gastar 82.000 € en el seu manteniment i per a l’any 
2013 s’ha previst per aquesta finalitat una partida de 150.000 €.  

Tot això al marge de la situació dels vuit camions que ningú no sabia com s’havien de pagar, que va 
haver de resoldre l’actual equip de govern.  

També s’ha de recordar la situació dels 28 bombers que no tenien plaça, raó per la qual se va haver de 
dotar econòmicament la partida corresponent per aconseguir que s’incorporassin a la feina.  

A més a més, s’ha de recordar la qüestió de les hores extraordinàries, que s’arrossegava des de feia un 
any i mig. En canvi, actualment se paguen dins un termini de tres mesos tots els torns de reforç que se 
fan.  

Per aquestes raons refusa completament l’acusació d’estalvi com a únic objectiu.  

Destaca tot el que s’ha fet, sense haver deixat de cobrir totes les necessitats que han tengut en matèria 
de material de seguretat. 

Afirma que tenen tres camions forestals, i que tots tres se varen avariar en el moment dels incendis 
esmentats. 

També afirma que aquests camions tenen vint-i-cinc anys d’antiguitat, per la qual cosa no se li pot 
atribuir només a ell el fet de no haver-ne fet la reposició oportuna. Considera que en vint-i-cinc anys bé 
se podria haver fet un pla de renovació d’aquests camions.  

Informa que, conjuntament amb la consellera d’Hisenda i Funció Pública, estudien la forma de fer la 
reposició d’algun d’ells, amb càrrec al pressupost del proper any o els que l’esmentat pressupost 
permeti. Assegura que faran feina per aconseguir-ho. 

Quant a la referència que ha fet a l’Ibanat fa notar que, al cap i a la fi, l’extinció dels incendis forestals 
pertany a l’Ibanat, i és lògic que se confiï més en el seu propi personal que en el que col·labora des 
d’altres institucions.  

Pensa que també s’hauria de tenir en compte aquest detall, perquè si el Servei de Bombers s’ha anat 
deteriorant ha estat com a conseqüència de moltes coses que han ocorregut durant tots els anys passats, 
dels quals en posa un exemple: quan se va crear el servei, la dotació era d’un cap de servei i quatre 
tècnics, mentre que actualment no hi ha cap tècnic ni un. Observa que a la RLT s’ha dotat una plaça de 
tècnic i segurament en podran incorporar una altra, de forma que tendran dues persones com a personal 
tècnic.  

Pel que fa al cap de servei, informa que el proper dia 1 d’octubre s’incorporarà definitivament. Es 
mostra convençut que aquesta incorporació marcarà l’inici d’una nova etapa per al Cos de Bombers.  

Admet que és cert que el Cos de Bombers ha sofert una enfonsada molt important i que és entre tots 
que l’han d’aixecar, i pensa que serà possible fer-ho.   
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Explica també, sobre el concurs de trasllats, que d’ençà de l’any 2005 no s’ha fet concurs de trasllats, 
fet que implica molt de malestar dins el Cos de Bombers. Pel que fa a convocatòries per a places de 
caporal, diu que l’any 2003 varen ser les darreres proves de caporal, l’any 2000 les darreres de sergent i 
l’any 2007 les de sots-oficial.  

Quant als convenis amb l’Ajuntament de Palma, observa que des de l’any 2001 se va deixar perdre 
aquest conveni i afirma que, si tot va bé, enguany el tornaran a signar.  

Anuncia que enguany convocaran també el concurs de trasllats per a bombers i afirma que s’hi fa feina.  

Diu que, certament, la principal peça que hi mancava, a l’engranatge, era el cap de servei, però reitera 
que a partir de l’1 d’octubre començarà una nova etapa en la qual se podran observar els resultats de la 
feina que s’ha fet durant els dos darrers anys.   

El Sr. COLL CANYELLES intervé tot seguit.  

Fa notar que el Sr. Coll Martorell no ha anunciat el sentit del vot del Grup Popular a la moció.  

El Sr. COLL MARTORELL intervé per afirmar que votarà a favor dels dos punts.  

El Sr. COLL CANYELLES agraeix el suport dels dos Grups a la moció. 

D’una banda, s’alegra molt per la incorporació del cap de servei el proper dia 1 d’octubre, i espera que 
sigui així, perquè abans havia dit als bombers que el passat mes d’abril s’hauria incorporat i finalment 
no va ser cert; posteriorment, va dir que per al mes de setembre ja estaria incorporat, i tampoc no ha 
estat.  

Comenta que, atès que ell s’acaba d’incorporar i és ingenu, se’n fiarà, del que diu el Sr. Coll Martorell, 
i es creurà que dia 1 d’octubre tendran definitivament cap de servei, a la fi.  

S’alegra pel fet que sigui gràcies a una moció que ell ha presentat.  

Tot i això, diu que la comunicació que envia el Sr. Coll Martorell, en la qual explica les negociacions 
que s’han fet amb el Sr. Rovira, és insòlita també.  

Diu que espanta que s’hagi hagut d’esperar un any la incorporació d’aquesta persona. Comenta que no 
és ara el moment de parlar de com estaven les infraestructures l’any 2007 o el 2008, sinó de com estan 
actualment, de com estaven les del Parc de Bombers de Calvià aquest darrer cap de setmana, o de com 
està el Parc de Bombers d’Artà, que té la paret del seu perímetre que cau i té un crui al sostre i l’edifici 
afectat per aluminosi.  

Assegura que hi ha deficiències molt greus, actualment, i que s’han de resoldre.  

També és evident que s’han de fer les reparacions dels vehicles forestals, perquè finalment sortirà més 
cara la reparació dels vehicles urbans per haver-los utilitzat com a forestals.  

Diu que sap que el Sr. Coll Martorell és sensible a aquestes qüestions, raó per la qual li demana que 
faci tot el que pugui per resoldre els problemes.  

Sobre la qüestió de l’Ibanat comenta que no és una qüestió de tenir més o menys confiança en els seus 
propis treballadors o en els Bombers del Consell de Mallorca, sinó que allò que se retreu és que no hi 
hagués ningú que dirigís un cos d’emergències.  

Diu que és aquest, el drama, i més si els bombers conten la realitat del seu dia a dia. Assegura que no té 
cap voluntat de fer ni un sol retret respecte a l’actuació a l’incendi del Cos de Bombers.  

Finalment, reitera l’agraïment pel suport a la moció. 

El Sr. COLL MARTORELL intervé a continuació. 

Demana al Sr. COLL CANYELLES que, si té tant d’interès a fer retrets sobre l’incendi d’Andratx, 
perquè no fa el mateix referit a l’incendi d’Artà. Li demana si ningú no li ha explicat, com es va 
produir. Diu que ell va ser testimoni de tota la feina que varen fer els bombers perquè hi va ser present 
tota la nit, que al seu parer va ser òptima. Diu que ho va poder constatar personalment, i ho destaca 
especialment perquè va ser extraordinària.  
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Admet que en el cas de l’incendi d’Andratx es produís alguna llacuna i algunes errades, però opina que 
de les errades se n’ha d’aprendre. Assegura que ell és el primer que va dir als bombers que això no se 
repetiria, i ho reitera al Ple.  

Sobre les reparacions dels camions forestals diu que n’és ben conscient, de la necessitat d’anar-los 
substituint.  

També és cert que els parcs de bombers necessiten moltes millores, i se fa tot el possible. Fa avinent 
que és molta la feina que s’ha de fer en aquest sentit.  

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
 
 
PUNT 42. MOCIÓ DEL GRUP SOCIALISTA SOBRE EL SUPORT A LA 
COMUNITAT EDUCATIVA. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
EXPOSICIOk DE MOTIUS  
 
La Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats ha incoat expedients disciplinaris 
als directors de diversos centres de secundària de la nostra comunitat, els consells 
escolars dels quals havien aprovat un projecte lingüístic d'acord amb el Decret de 
Tractament Integrat de Llengües però que, segons observacions de la inspecció 
educativa, no s'ajustaven a les instruccions dictades el 9 de maig. Aquest expedient 
comporta la suspensió de les funcions de directors i del sou durant tres mesos tal com 
es desprèn del comunicat emès per la pròpia conselleria. 
  
Aquesta actitud de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats és intolerable, 
perquè significa l'eliminació de la participació activa dels Consells Escolars en els 
seus projectes pedagògics i vulnera l’autonomia dels centres.  
 
Amb aquesta actitud, l’administració educativa de les Illes Balears provocarà més 
crispació en els centres i un augment de la conflictivitat pel proper curs, tot això molt 
lluny del que necessiten les aules per lluitar contra el fracàs escolar. En el segle XXI 
no es poden tolerar aquest tipus de pràctiques. 
 
Bona part de la societat ha expressat la seva preocupació i el seu rebuig envers la 
ruptura del consens educatiu. El Govern de les Illes Balears té la responsabilitat 
d’escoltar els professionals i la resta de membres de la Comunitat Educativa, que els 
han advertit que l’aplicació del TIL, amb les condicions d’improvisació amb les que 
es vol iniciar, només generarà més fracàs escolar i un increment de les desigualtats 
entre aquells alumnes que es puguin pagar les classes de repàs i els que no, tant 
d’anglès com de les matèries no linguístiques que s’han d’impartir en anglès. 
  
És per aquest motiu que el GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA 
presenta pel seu debat i aprovació al proper Ple del Consell de Mallorca la següent 
MOCIÓ: 
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1. El Consell de Mallorca manifesta el seu suport i la seva solidaritat amb la 
comunitat educativa, que ha expressat el seu rebuig envers el decret de Tractament 
Integral de Llengües del Govern de les Illes Balears.  
 
2. El Consell de Mallorca insta el Govern de les Illes Balears que torni enrere els 
expedients disciplinaris imposats als directors dels centres Ramis i Ramis, Cap de 
Llevant i Pasqual Calbok de Maok.  
 
3. El Consell de Mallorca insta el Govern de les IIles Balears a que els nous projectes 
que es vulguin aplicar en els centres educatius es facin sense precipitacions i de 
manera consensuada amb aquells sectors que els han de portar a terme i amb aquells 
que s’han de veure afectats.  
 
4. El Consell de Mallorca insta el Govern de les Illes Balears a derogar el Decret de 
Tractament Integrat de Llengües i a dialogar i elaborar, sense precipitacions i amb els 
recursos humans i econòmics necessaris, una nova norma consensuada amb la 
comunitat educativa, que reforci l’aprenentatge d’una llengua estrangera en els centres 
educatius, sense que això vagi en detriment de la llengua catalana, pròpia de les Illes 
Balears, que s’utilitza com a llengua vehicular del nostre sistema educatiu.  
 

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

Explica que la moció que se va redactar inicialment intenta evitar que es produexi una situació caòtica, 
que suposarà un greu problema, el que ja se pateix i patiran les famílies, i sobretot els nins, a partir del 
dia 13 de setembre, data de l’inici del curs escolar. Tot i això, fa avinent que a dia d’avui, encara són 
més els motius de preocupació, que explicarà durant la seva intervenció. 

Diu que, segons el parer del seu Grup, només se pot atribuir la responsabilitat de la situació actual a la 
Conselleria d’Educació i Cultura, i en definitiva al president de la Comunitat Autònoma de les Illes 
Balears.  

Per aquesta raó a la moció se demana que aquesta institució intenti intercedir davant els seus companys 
del Govern balear, especialment el seu president i la responsable de la conselleria esmentada. 

Lamenta que la presidenta d’aquesta institució ja no sigui present a la sala de Plens i no pugui 
transmetre el malestar i els problemes que existeixen just a l’inici del present curs escolar al president 
del Govern balear ni a la Sra. Camps, consellera d’Educació i Cultura, quan coincideixin a les sessions 
del Parlament. 

Torna a cridar l’atenció sobre la realitat que envolta aquest inici de curs escolar, que qualifica de 
catastròfic.  

Tot seguit, recorda que aquesta situació va començar quan el PP, al seu programa electoral, se 
compromet, pel que fa a allò que afecta la comunitat educativa, en el sentit que els pares podran escollir 
la llengua d’ensenyament del seus fills.  

Aquestes gestions se posen en funcionament i se comprova que, finalment, els resultats no són els que 
el Govern balear esperava. Suposadament, esperava que l’elecció majoritària no fos la llengua catalana 
i que fos un clam en contra de la immersió lingüística en català, tot i que finalment no va ser així. 

Fa notar que el resultat va ser degut a que el sistema funcionava i assegura que són pura demagògia 
totes les opinions que afirmen que el fracàs escolar que existeix a les Illes Balears és degut a la 
legislació actual sobre aquesta matèria. També assegura que des de l’oposició no en fan, de demagògia, 
i expressa el rebuig que li provoca a ell aquesta forma d’actuar.  

Atès que els resultats no varen ser els que esperaven, en varen responsabilitzar el Cos d’Inspectors de la 
Conselleria d’Educació i Cultura i varen acomiadar més de vint dels seus inspectors. Encara no en 
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varen tenir prou, de forma que uns senyors –al seu parer sota la pressió del col·lectiu Círculo Balear, 
del quan desconeix quina és la seva representativitat- varen dur endavant la destitució del Sr. Bosch, 
conseller d’Educació i Cultura, perquè se va suposar que no havia estat suficientment enèrgic per 
imposar la nova legislació, el Decret de Tractament Integrat de Llengües (TIL).   

A partir d’aquest moment s’inicia un nou rumb en les actuacions de la conselleria, orientades cap a la 
confrontació, encenent focs, provocant enfrontaments, etc. Diu que és difícil aplicar un qualificatiu a 
aquesta actitud i fa notar que durant els seus trenta anys com a membre d’aquest col·lectiu no havia vist 
mai tant de desencís ni un incendi com el que s’està provocant.   

Observa que el TIL s’imposa des de la més pura irracionalitat. Recorda que el propi director general de 
la Conselleria d’Educació i Cultura, quan el va presentar als directors, va dir que era conscient que les 
dificultats eren grans, per la qual cosa se conformaven si s’ensenyava spanglish. Davant aquest fet, 
reclama serietat, i assegura que ell hi era present, que no diu mentides, i que fins i tot la premsa se n’ha 
fet ressò. Fa notar que, evidentment, d’aquesta manera no se pot funcionar.  

A continuació demana que li expliquin quins objectius tenen, respecte al TIL. Tot i que parlen de 
millorar la qualitat, no s’entén res. Explica que fins i tot tots els científics de la Universitat de les Illes 
Balears (UIB) ho desmenteixen, atès que no s’havien produït problemes de competències lingüístiques 
entre el castellà i el català, fet que demostren els propis estudis de la conselleria, per les proves de 
Institut d’Avaluació de la Qualitat del Sistema Educatiu de les Illes Balears, que se fan cada dos anys. 
Torna a dir que està demostrat, i que els números canten.  

Quant a la necessitat d’augmentar la qualitat o les competències lingüístiques en anglès és obvi que no 
se discuteix, i no hi ha cap membre de la comunitat educativa que ho posi en dubte. Destaca que allò 
que se posa en dubte són les maneres de fer-ho, atès que s’ha de saber que aquesta iniciativa, 
anomenada Seccions Europees, ja s’aplicava de manera gradual, en la mesura en què els centres 
tinguessin la capacitat per dur-ho endavant.  

En conseqüència, el més assenyat era fomentar aquestes activitats i ampliar aquestes dotacions de 
personal i de pressupost per a fer possible aquest objectiu, però no té cap sentit aplicar el que pretén el 
TIL, no té cap ni peus.  

És obvi que tots aquests programes s’han d’incorporar de manera gradual, i la conselleria afirma que 
s’hi fa, gradualment, però no és cert: ho fa a 4rt d’Educació Infantil, a 1r  a 3r i a 5è d’Educació 
Primària i a 1r d’ESO. Demana a l’equip de govern si consideren que això és una aplicació gradual, 
perquè és obvi que suposa amollar-ho tot d’un cop. També demana que li expliquin com aprendran 
anglès els alumnes de 5è d’Educació Primària si no hi estan acostumats, com es pot afirmar que 
s’aplica gradualment, com poden aprendre una competència no lingüística, com ara matemàtiques, 
ciències naturals o coneixement del medi en un idioma que mai no han treballat. És evident que no és 
una aplicació gradual, sinó un cúmul de despropòsits, que augmentarà encara més el nivell del fracàs 
escolar o bé disminuirà moltíssim les competències en altres temes no lingüístics. 

Assenyala que s’havia presentat la moció perquè el seu Grup considerava que era un flagrant atac 
contra la legislació vigent, atès que se retiraven competències als consells escolars, que les tenen 
legalment atribuïdes segons la Llei d’ordenació de l’educació (LOE), que no està derogada, és ben 
vigent i a més és de rang superior a un decret.  

Arran d’aquest fet hi va haver una sèrie de directors –molts més que els que aquells als quals es va 
obrir un expedient- que se varen atendre a la legalitat vigent i, tot i ser els únics que varen complir la 
llei, han estat sancionats.  

En conseqüència, la moció pretén expressar la solidaritat amb aquestes persones, perquè és evident que 
han complit la llei.  

Fa avinent que la setmana passada el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears  va dictar un 
manament judicial al Govern de les Illes Balears indicant que se podia analitzar el TIL, però que calia 
suspendre cautelarment el decret sobre el TIL, per discrepàncies quant a la forma d’implantar-lo. 
Davant aquest fet, la resposta del Govern balear va ser elaborar, en dues hores, un decret-llei per 
ignorar aquesta sentència del TSJIB. 

Aprofita per destacar la contradicció que suposa haver escoltat avui mateix, al Ple, les al·lusions a que 
s’han de complir les lleis, etc, mentre que el Govern balear fa cas omís d’un manament judicial de 
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suspensió cautelar, per no haver complit les formes adequades per dur endavant i aplicar el contingut 
del decret. Torna a dir que el Govern balear fa un altre decret-llei, perquè d’aquesta forma ja s’haurà de 
dirimir davant el Tribunal Constitucional. Fa avinent que no modifica res d’allò que li indicava el 
TSJIB.  

Per tot el que ha exposat, apel·la al sentit de responsabilitat dels membres del Grup Popular perquè 
facin entendre als seus companys del Govern balear que per aquest camí l’únic que aconsegueixen és 
ocasionar un mal molt greu a l’educació i sobretot als nostres fills, que veuran reduïda la seva 
competència no només en anglès (nivell que no és possible esbrinar, atès que no hi ha dotació 
professional).  

Per acabar, reitera que la majoria d’escoles no tenen el personal adequat per poder dur endavant els 
projectes que els han fet aprovar, fet que augmenta la incertesa d’aquest futur.  

El Sr. FONT (MÉS per Mallorca) intervé a continuació. 

Anuncia que el seu Grup donarà suport a la moció.  

Reconeix que la situació és realment dramàtica i coincideix a afirmar, com ho ha fet abans el Sr. Ferrà, 
que la moció no reflecteix ni d’un bon tros la realitat d’avui pel que fa a aquest tema. 

Recorda que ja fa dos anys que la comunitat educativa pateix les conseqüències de la política del Sr. 
Bauzá, president del Govern balear (calúmnies, menyspreus, qualificacions de ser uns ignorants, uns 
vagos, quasi uns delinqüents, etc). Diu que els mestres ho han hagut de patir i encara ho pateixen, per 
un únic motiu: per defensar la qualitat de l’ensenyament.  

En canvi, el govern del Sr. Bauzá només té un objectiu: com menys se parli aquí la llengua catalana, 
millor i ho fa controlat o induït per un grupet d’extrema dreta espanyolista.  

Fa notar que l’escola és una eina imprescindible, per aquesta finalitat i el Sr. Bauzá pretén que, per 
mitjà d’unes lleis, els mestres adoctrinin –cosa que no han fet mai, per bé que el Sr. Bauzá els hagi 
acusat de fer-ho-. 

També diu que si els mestres haguessin adoctrinat els alumnes, la composició d’aquest Ple no seria la 
que és. Observa que allò que s’ha aconseguit són persones amb capacitat de decidir segons allò 
consideren més oportú, però en cap cas són el resultat d’un adoctrinament. 

Assegura que el decret del TIL pretén únicament que a les escoles es facin menys hores de classe en 
català i ho fa amb l’excusa de l’ensenyament de l’anglès –que és imprescindible, d’altra banda-.  

Opina que no és admissible que se prenguin decisions que van en detriment d’una altra llengua i fa 
notar que existeixen altres mecanismes per fer-ho, sempre amb el consens de tota la comunitat 
educativa, que considera imprescindible el coneixement de l’anglès, però refusa les imposicions per 
decret, de forma que converteixen les “autopistas de la educación” que havia de fer el Sr. Bauzá, amb 
uns camins de carro tots plens de regates, pels quals no pot passar ningú. 

D’altra banda, considera que és un insult a la intel·ligència que el Sr. Bauzá afirmi que la immersió 
lingüística és la culpable del fracàs escolar a les Illes Balears. A més a més, és una afirmació molt greu 
i tant el Sr. Bauzá com altres polítics del seu entorn ho haurien de demostrar amb dades, i no ho fan. El 
fet que no se tengui un ensenyament tan bo com voldríem no és per culpa de la immersió lingüística, 
sinó que és per altres motius (la realitat social, la gran diversitat de cultures i moltíssimes altres causes).  

Fa avinent que la immersió lingüística dóna molts bons resultats, i s’aconsegueix el mateix grau de 
coneixement, o millor, de l’altra llengua que el que s’obté en altres indrets on no se fa immersió 
lingüística.  

Refusa l’obsessió que ha demostrat el Govern balear per aplicar el nou decret del TIL, fins al punt de 
cercar subterfugis legals per donar la volta –diu que és l’expressió més suau que ha trobat- a una 
resolució del TSJIB.  

Lamenta haver de definir com a mètodes dictatorials els que ha utilitzat el Sr. Bauzá, atès que ha cercat 
mecanismes per passar per darrera de les lleis i per aconseguir imposar un pensament que no és el de 
tota la societat i que, a més a més, no va ser reflectit dins el programa electoral del PP.  

Recorda que Hitler va arribar de forma democràtica al govern, i després es va convertir en allò que 
tothom coneix. El Sr. Bauzá no és Hitler, evidentment, però utilitza els mateixos mètodes, i aquest 
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comportament és vergonyós. A les Illes Balears no tenim perquè haver de patir tot el que estam patint, i 
molt menys el sector educatiu, que pateix enormement i té l’espasa del Govern balear damunt el cap.  

Per acabar reitera el total suport del seu Grup a la moció i aprofita per encoratjar els mestres a dur 
endavant la vaga.  

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

Diu al Sr. Font que allò que és realment preocupant són les afirmacions que ell acaba de fer.  

Assegura que davant la realitat del fracàs escolar només es poden fer dues coses: no fer res, o intentar 
canviar i és justament això el que s’ha volgut fer, intentar canviar les coses, no adoctrinar sinó millorar-
les. 

Assegura que no se retira cap llengua, que el català se seguirà ensenyant, igual que s’ensenyarà el 
castellà, i s’afegeix una llengua més, preferentment l’anglès. Ho considera una decisió basada en la 
llibertat, per obrir-se al món.  

Diu que és això el que ha fet l’administració del Govern balear, que és la que té la capacitat per dictar 
les normes i establir el Decret de Llengües, per tal d’aconseguir dominar les dues llengües oficials i 
tenir competències en una tercera llengua estrangera, preferentment l’anglesa. 

Recorda que els centres educatius de les Illes Balears han d’assumir el decret que estableix 
l’administració i assegura que els consells escolars no han perdut la facultat que tenen, atès que han 
pogut triar quines matèries ensenyen en anglès (matemàtiques, ciències naturals, ciències socials). 
Torna a dir que ho han triat els consells escolars. 

Observa que no s’ha d’oblidar que la direcció dels centres, segons indica la llei, representa 
l’administració educativa, i han de garantir el compliment de les lleis i les disposicions vigents, i en 
aquest cas el Decret del Tractament Integrat de Llengües. La direcció pot estar o no en contra d’allò 
que estableix l’administració, però el que no pot fer de cap manera és dir que una norma és nul·la, ni fer 
manifestacions indicant que les normes dictades per la conselleria són nul·les, i molt menys si aquesta 
persona té la responsabilitat de dirigir un centre educatiu, i ho és en nom de l’administració educativa. 
Assegura que és això el que va succeir.   

Torna a dir que és obligatori acollir-se a la norma, de la mateixa forma que qui treballi en una empresa 
privada ha d’acceptar o no la seva política d’empresa i saber quines seran les conseqüències en cas de 
no acceptar-la. 

Assenyala que s’està fonamentant l’incompliment de les normes, raó per la qual no se va poder tolerar. 
Un director ha de complir i fer complir la normativa vigent, i ho ha de fer sempre.  

Fa avinent que el TSJIB no ha indicat en cap moment que el Decret del TIL sigui nul, al contrari, ha dit 
que no infringeix el dret dels alumnes ni el del personal funcionari, ni que suposi cap atac a la llengua 
catalana com una de les llengües oficials de la comunitat autònoma.  

Assegura que el TIL coincideix amb la voluntat de millorar la competència lingüística de l’alumnat. 

Reconeix que s’ha detectat un error de procediment, i el Govern balear ha tengut la possibilitat 
d’esmenar-lo, de forma que ha fet el nou decret perquè era la millor opció per tal que l’inici del curs fos 
més estable i per garantir els drets dels menors a tenir un inici de curs de la forma més adequada 
possible.  

Afirma que el TIL només té una prioritat: preservar l’estabilitat del sistema educatiu i vetllar pels 
interessos si els drets dels alumnes, per tal que no vegin afectada la seva qualitat educativa davant un 
curs a punt de començar. Se pretén instaurar un sistema trilingüe, que defensa precisament els drets 
dels alumnes perquè tots tenguin les mateixes oportunitats.  

Demana que no s’equivoquin, perquè la crispació la crea l’oposició, no l’equip de govern ni el Grup 
Popular i en són la prova les afirmacions que s’han hagut d’escoltar al Ple d’avui. 

Diu que, a diferència del que exposa el PSOE en l’exposició de motius, fa notar que precisament 
disminuirà la desigualtat entre tots els alumnes, atès que actualment només poden dominar l’anglès 
aquells alumnes a qui se’ls pot pagar unes classes a una acadèmia, o un professor de reforç o una estada 
d’estiu a Anglaterra. Afirma que és això precisament el que desapareixerà i tot l’alumnat en general 
tendrà l’oportunitat de dominar una tercera llengua.  
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Assegura que, si no se fa res, és obvi que tal i com està actualment el sistema educatiu, la gent no sap 
anglès. Posa el seu propi exemple, perquè ha format part d’aquest sistema i pot afirmar que no en 
sabem, d’anglès. 

Quant al primer punt de la moció, reconeix que una part de la comunitat educativa ha expressat el seu 
rebuig envers el decret del TIL, però també existeix una altra part de la mateixa comunitat que no ho ha 
fet, i també mereix ser escoltada, com també ho ha de ser la part de la societat que se va expressar 
recentment a les urnes. 

Quant a l’obertura d’expedients, assegura que el Govern balear s’ha compromès a actuar amb la 
màxima celeritat pel que fa a la resolució dels expedients disciplinaris oberts als directors de centres 
educatius de Menorca. 

Per acabar, retreu el rebombori que han ocasionat ara els esmentats expedients disciplinaris, mentre que 
durant el Govern del Pacte, quan ho varen creure oportú, se’n varen tramitar per a 33 professors i en 
varen multar 25.   

Assegura que el curs que s’iniciarà el proper divendres ho farà amb un nou projecte,  que cerca la 
riquesa lingüística de l’alumnat i que està avalat per una majoria electoral. 

Per acabar, retreu el fet que no hagin donat ni una mínima oportunitat a aquest projecte. 

El Sr. FERRÀ intervé a continuació. 

Admet que no se posaran d’acord, però vol que quedi constància que ha observat en la Sra. Roca un 
desconeixement total del món educatiu. 

Quant a les seves afirmacions sobre el fracàs escolar, li demana si creu que només en tenim a les Illes 
Balears. Afirma que n’hi ha a tot arreu de l’Estat espanyol, i destaca especialment el fet que hi ha 
moltes comunitats autònomes que no tenen bilingüisme.  

Assenyala que ja hi ha molts d’estudis fets que indiquen cap on s’ha d’anar per combatre el fracàs 
escolar, i cap d’ells recomana res semblant al Decret del TIL. És a dir, que el Govern balear dóna 
encara més foc al foc.  

Sobre l’afirmació de la Sra. Roca en el sentit que ara no sabem anglès, però a partir d’ara en sabrem 
més, refusa aquesta afirmació i li respon que el que sabrem serà un anglès de molt baixa qualitat. 
També li diu que aquesta afirmació també s’ha publicat als mitjans de comunicació, de forma que arran 
d’una observació dels textos que estan preparats per impartir les classes d’Història o de Ciències 
Naturals a la ESO s’ha comprovat que disminueixen infinitament les competències en Coneixement del 
Medi.  

Fa notar a la Sra. Roca que no tenim les competències en anglès per poder arribar als mínims que el 
currículum estableix. Aleshores, li demana: què s’ha de fer, abaixar el nivell?. Li fa notar que s’haurà 
d’abaixar el nivell de tot, i potser si s’aprova aquesta manera de fer diran: idò, aprovau-los a tots, 
maldament no en sàpiguen molt, tal i com va dir el director general de la Conselleria d’Educació i 
Cultura: és igual si parlau spanglish. 

Diu a la Sra. Roca que no se pot actuar d’aquesta manera, perquè no s’arriba enlloc i l’únic que 
s’aconsegueix és disminuir la qualitat de l’educació, amb l’excusa d’assegurar que ara l’alumnat sabrà 
més anglès. Li assegura que per saber més anglès no s’ha d’actuar d’aquesta manera, i el personal 
expert ja ho ha dit a bastament: s’ha de dotar les escoles amb més mestres, s’han de disminuir ràtios, 
s’han de poder fer desdoblaments, hi ha d’haver auxiliars de conversa, etc. Només d’aquesta manera, 
s’aprendrà anglès, però amb la proposta del Govern balear no n’aprendran més, sinó just al contrari, se 
disminuïrà la qualitat en tot.  

Quant al compliment de la llei, demana a la Sra. Roca: quina llei s’ha de complir, la LOE o el Decret 
del TIL? I també: quina és la que té el rang superior?.  Insisteix a demanar que li ho digui clar, si és 
jurista.  

També li demana: si un consell escolar no aprova el projecte que ha presentat el director, què ha de fer 
el director, ignorar l’acord del consell escolar i obeir un decret, que està sota el rang legal d’una llei 
orgànica?. 
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Fa notar que el PP parla d’inseguretat jurídica, però és això, precisament, la inseguretat jurídica, i a més 
en aquest cas és molt greu.  

Fa avinent també que el PP no accepta allò que ha votat el Consell Escolar, i demana que li expliquin 
per quins motius ho han fet. 

Recorda que la Llei de Normalització Lingüística i el Decret de Mínims estan per damunt del Decret 
del TIL.  

Puntualitza que ell en cap moment no ha dit que el TSJIB estigui en contra del TIL, i potser tampoc no 
ho pot dir. Diu que s’ha limitat a constatar que el TSJIB ha indicat al Govern balear que no havia 
complit el procediment legalment establert i ordena la suspensió cautelar del Decret del TIL i que 
s’arregli. Recorda que el retret que ha fet ha estat que el Govern balear no ho ha arreglat, perquè el nou 
decret diu exactament el mateix que el que va derogar, l’únic que fa de nou és donar-li el rang de 
decret-llei, per la qual cosa ara el TSJIB ja no té competències per intervenir i s’ha d’acudir al Tribunal 
Constitucional.  

Expressa la seva indignació per aquesta forma d’obeir la justícia, qualifica de república bananera 
aquest comportament del Govern balear. Lamenta haver d’utilitzar aquests termes, però no li queda 
altre remei. 

Refusa també que s’argumenti que això garanteix l’estabilitat, perquè és del tot fals. Assenyala que són 
una infinitat les escoles que no poden aplicar el projecte, tot i que els hagin obligat a fer-ho.  

Afirma que no hi són, els mitjans humans necessaris. Diu a la Sra. Roca que el que ha de fer és anar per 
les escoles i demanar-ho, podrà comprovar que no hi són. No han enviat els mestres que han d’aplicar 
aquest decret, no hi ha competència lingüística. 

A més a més, pretenen que se faci amb un nivell B2, que és del tot insuficient, atès que únicament 
permet mantenir una conversa normal i corrent com indica la pròpia definició del que és un nivell B2. 
Assegura que s’ha de tenir un nivell molt més superior, per poder ensenyar una matèria no lingüística 
en anglès.  

Sobre el comentari de la Sra. Roca sobre la igualtat d’oportunitats, li rebat aquesta afirmació i li 
demana que ho digui als alumnes que necessiten reforç educatiu, que ja els costava fer per exemple les 
matemàtiques en català o en castellà, i ara les han de fer en anglès. Insisteix a demanar-li on veu ella la 
igualtat d’oportunitats, en aquests casos, perquè ell no sap de quin tipus d’igualtat d’oportunitats li 
parla. 

Insisteix a qualificar el Decret del TIL com un cúmul de despropòsits. 

Diu que tenia l’esperança de convèncer els representants del PP al Ple del Consell de Mallorca, però ja 
veu que no serà així, i ho lamenta. Tot i això, reitera la seva petició i demana que siguin sensibles 
envers aquest problema i que ho transmetin així com ell ho ha explicat als seus companys del PP en el 
Parlament de les Illes Balears.  

Per acabar, diu que tot i no haver-ho aconseguit avui, desitja que almenys quedi constància del seu 
intent.  

El Sr. FONT intervé a continuació. 

Diu que ha pogut comprovar que el PP utilitza els mateixos arguments del Sr. Bauzá. És clar que els 
representants del Grup Popular són bons alumnes, i aprenen bé el discurs. 

Adverteix que, tot i que poden utilitzar tots els arguments que vulguin, la societat n’és ben conscient, 
de quina és la situació.  

Reitera que l’únic objectiu del Sr. Bauzá a l’hora de dictar el Decret del TIL és llevar hores 
d’ensenyament en català, utilitzant com excusa un argument que tothom considera que és positiu, 
l’ensenyament de l’anglès. 

Destaca que allò que és impossible és fer-ho així com ho estableix el Decret del TIL, i la comunitat 
educativa n’és ben conscient, raó per la qual s’hi rebel·la.  

Evidentment, continua la insensibilitat del president Bauzá envers el món educatiu, al qual ignora 
completament, i quan té un conseller que li fa un poc de cas i que intenta arreglar les coses dins les 
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possibilitats que té, i mantenir una certa coherència en el sector educatiu intentant que les coses 
funcionin el cessa perquè no fa allò que li diu.   

Reitera els retrets que ha fet anteriorment sobre l’estil dictatorial que atribueix al Sr. Bauzá a l’hora de 
prendre decisions que afecten la comunitat educativa. 

Fa notar que serà tothom que en pagarà les conseqüències. Reconeix que no és bo, el nivell actual 
d’anglès, però fa avinent que si s’aplica el Decret del TIL encara serà pitjor, i no només ho serà el 
d’anglès, sinó també el de les assignatures que facin en anglès. 

Expressa el seu suport al col·lectiu dels mestres. Diu que els propis mestres reconeixen que, atès que no 
els han donat l’oportunitat, no tenen el nivell d’anglès necessari i no estan preparats per impartir 
aquestes classes en anglès.    

Torna a dir que aquest procediment s’ha d’aplicar poc a poc i amb el consens total de la comunitat 
educativa, perquè si no és així no funcionarà. Ho adverteix ara i se podrà comprovar, ben segur, durant 
els propers anys.  

La Sra. ROCA intervé a continuació.  

En primer lloc, diu al Sr. Ferrà que ella no és jurista, però està en un centre escolar i per aquest motiu 
coneix quina és la situació. 

Diu que, certament, a 1r d’ESO se començarà a ensenyar una matèria en anglès, però fa notar que no és 
cap novetat, atès que coneix el cas d’instituts públics que ja imparteixen matèries en anglès des de fa 
temps. Els alumnes que hi arriben, procedents d’una escola pública en la qual no s’estudiava en anglès, 
cursen a l’institut les matèries en anglès, perquè està establert que se faci així. En altres llocs ja s’està 
instaurant que determinades assignatures s’estudiïn en anglès.  

Torna a dir que no és res estrany, ja s’està aplicant i ara l’únic que s’ha fet és establir un decret perquè 
aquest sistema se vagi aplicant.  

Opina que potser hi hagi dificultats a l’inici, com és normal en tots els inicis d’un projecte, però a la 
llarga s’aconseguirà allò que se pretén: que els alumnes, en acabar l’educació secundària, puguin 
mantenir una conversa en anglès i se puguin defensar, accedir a més llocs de feina, tenir un major 
nombre d’oportunitats pel fet de conèixer les tres llengües.  

Reitera que no se lleva res a l’ensenyament, sinó que s’afegeix, amb vista a millorar el sistema 
educatiu. 

Retreu a l’oposició que només critiqui el Decret del TIL però no presenti propostes concretes.  

Assegura que el Govern balear pretén que l’alumnat comenci el curs passat demà amb la major 
estabilitat possible i amb l’objectiu de millorar a la llarga el sistema educatiu de forma que permeti 
avançar.  

El Sr. FERRÀ intervé per tancar el debat. 

Diu a la Sra. Roca que és cert que hi ha instituts que ho han fet, però li fa avinent també que ho han fet 
basant-se en el consens i, sobretot, amb els mitjans adequats. 

Fa notar a la Sra. Roca que tot això està molt bé, és com música celestial, però la realitat és que per 
dur-ho endavant hi ha d’haver més dotació de personal, per poder fer desdoblaments i suport, però no 
eliminant personal, que és el que s’ha fet fins ara.  

En conseqüència, insisteix a destacar que la realitat és que no s’han posat els mitjans necessaris per 
poder fer una implantació correcta d’aquest projecte, sinó just el contrari.  

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

 
PUNT 43. MOCIÓ DEL GRUP SOCIALISTA CONTRA L’EXPLOTACIÓ 
SEXUAL I LA TRACTA DE PERSONES. 
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Es dóna compte de la següent moció: 
 
Dia 23 de setembre és el Dia Internacional contra l’explotació sexual i la trata de 
persones.  
 

Segons la OIT la tracta afecta a més de 20 milions de persones a tot el món. Dades de 
les Nacions Unides estimen que el 79% de les persones víctimes de tracta són amb 
finalitat d’explotació sexual. Les dues terceres parts de les víctimes de tracta són 
dones. El negoci de la tracta és dels tres més rentables del món, per darrera del 
narcotràfic, movent més de 32.000 milions de dòlars a l’any. 
 
La Defensora del Poble, al seu darrer informe “La Trata de seres humanos en España: 
víctimas invisibles” revela dades demolidores. L’Oficina de Nacions Unides contra la 
Droga i el Delicte en Europa estima que només es detecta 1 de cada 20 potencials 
víctimes de tracta amb fins d’explotació sexual. D’acord amb el Centro de 
Inteligencia del Crimen Organizado, el nombre de víctimes finalment detectades és 
molt baix en relació al nombre de persones identificades en situació de risc. A 2011 
s’identificaren 1082 víctimes front a les 14.730 en situació de risc.  
 
La prostitució és una de les principals causes de la tracta amb finalitats d'explotació 
sexual. Subdesenvolupament i prostitució, van intrínsecament de la mà. El 90% de les 
dones que exerceixen la prostitució són dones immigrades i segons informes policials, 
majoritàriament víctimes de la tracta. 
 
A Europa, es calcula que unes 500.000 dones treballen en la mal anomenada indústria 
del sexe. De fet, segons l'Organització Mundial per a les Migracions, la majoria de les 
500.000 dones immigrants que entren il·legalment cada any en la Unió Europea per 
prostituir-se arrelen en territori espanyol.  
 
Aquesta nova forma d’esclavitud vulnera, entre molts d’altres, el dret a la vida, a la 
llibertat, a tenir una infància i adolescència lliure, a la seguretat personal i a la llibertat 
sexual, així com a la integritat física, considerant a les dones i nenes com a objectes, 
sent una manifestació del masclisme, utilitzant reiteradament la violència de gènere 
contra elles.  
 
Les dones i nines traficades viuen en un autèntic infern en contra de la seva voluntat, 
condemnades a una vida de submissió, fruit de la por i la violència, que la nostra 
societat no pot ni ha de permetre.  
 
Organitzacions  com Metges del Món han alertat de que les Illes Balears és una de les 
comunitats amb més  proporció de consum de prostitució i que els joves  de Balears 
són més propensos a consumir prostitució que a la península. 
 
Els avanços realitzats en la lluita contra la tracta de persones en aquests últims anys 
han estat enormes, gràcies al compromís del executiu socialista presidit per José Luis 
Rodríguez Zapatero. D’acord amb les últimes reformes legislatives, així com amb el 
Plan Integral de Lucha Contra la Trata de seres humanos con fines de explotación 

sexual, podem afirmar que s'ha aconseguit construir un edifici normatiu suficient per a 
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la persecució de l'autor del delicte i per a la protecció de les víctimes. No obstant això, 
les xifres mostren que encara no s'han aconseguit desenvolupar les eines necessàries 
que permetin detectar, de manera eficaç, a les víctimes, oferint-los la necessària 
protecció, havent les institucions públiques de posar en marxa dispositius necessaris 
en col·laboració amb la societat civil per conscienciar la ciutadania envers l’estreta 
vinculació entre prostitució i explotació sexual.  
 
Per tot això, el GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA presenta pel 
seu debat i aprovació al proper Ple del Consell de Mallorca la següent MOCIÓ: 
 
1. El Consell de Mallorca instarà el Govern de les Illes Balears perquè en 
col·laboració amb el Consell de Mallorca elabori un Pla contra l’explotació sexual i 
un Protocol d’atenció a les víctimes de la tracta amb fins d’explotació sexual, en 
col·laboració també amb les entitats sense ànim de lucre i ONG’s especialitzades en el 
tema, per garantir una efectiva protecció, recuperació i integració socio-laboral. 
 
2. El Consell de Mallorca impulsarà ordenances municipals amb mesures dirigides 
contra el client de la prostitució, per ésser considerat còmplice i cooperador de les 
xarxes mafioses i proxenetes. 
 
3. El Consell de Mallorca realitzarà campanyes pedagògiques i de sensibilització 
sobre la realitat del tràfic de dones i nines amb finalitats d'explotació sexual i de la 
prostitució, a fi de conscienciar a la societat d'aquesta amarga realitat i lluitar contra 
ella, des de la responsabilitat social i individual.  
 
4. El Consell de Mallorca promourà la il·legalització de les associacions d’empresaris 
de tots aquells locals que cometin delicte d’emparar a les xarxes mafioses i contribuir 
a la vulneració dels drets humans fonamentals, de la mateixa forma que no poden ser 
legals les associacions de criminals o de persones dedicades a delinquir, segons 
l’article 22 del nostre text constitucional.  
 
5. El Consell de Mallorca no contractarà publicitat institucional amb aquells mitjans 
de comunicació que, encara a dia d’avui, mantenen anuncis de contacte de prostitució. 
Els mitjans de comunicació tenen una gran responsabilitat i no poden mirar cap a una 
altra banda en la relació entre prostitució i esclavitud sexual. 
 
6. El Consell de Mallorca restablirà la tarja sanitària a totes les persones que han estat 
excloses pel Real Decret 16/2012, perquè suposa una vulneració del dret a la salut de 
les dones immigrants prostituïdes i un greu element de risc per a la salut pública.   
 
 
La Sra. CANO (PSOE) inicia la seva intervenció. 

Assenyala que el dia 23 de setembre se celebra el Dia Internacional contra el tràfic de persones amb 
finalitats d’explotació sexual i que el sentit de la moció que presenta el Grup Socialista és fer visible 
aquesta realitat dramàtica, amb la qual convivim, no en som aliens, per la qual cosa se n’ha de fer una 
reflexió. 

Adverteix que el nostre país s’ha convertit en la segona destinació de les màfies de l’explotació sexual, 
per darrera d’Itàlia. És a dir, ens hem convertit en el bordell d’Europa. Segons les darreres dades de 
l’Agència Europea, 140.000 dones són esclavitzades per la prostitució; un 61º% d’aquestes dones 
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víctimes són compatriotes europees, dones romaneses, búlgares, llatinoamericanes i subsaharianes, i 
sobretot dones joves d’entre 25 i 35 anys.  

Segons Metges del Món, la nostra comunitat autònoma té el dubtós honor de ser una de les que més 
consumeix en prostitució, essent-ne els nostres joves més propensos que els joves peninsulars.  

Comenta que, a mesura que va augmentant aquesta xacra i negoci d’explotació sexual les institucions 
prenen de cada vegada més mesures i més consciència i no han estat poques les transposicions a 
directives europees. Assegura que s’han fet importants  esforços durant els darrers anys (Plan Nacional 
contra la Trata, el darrer informe contra la violència de gènere, fins i tot les darreres mesures que ha 
adoptat la ministra Ana Mato per incorporar l’assistència jurídica gratuïta a totes les víctimes del tràfic 
de persones. Fa notar que s’han pres moltes mesures des del punt de vista institucional.  

Tot i això, el darrer informe de la Sra. Soledad Becerril, la defensora del poble del Govern de l’Estat és 
demolidor, perquè només se detecta una de cada vint víctimes potencials de tràfic de persones.  

També indica que l’any 2011 se varen identificar 1.082 víctimes enfront de 14.730 persones en situació 
de risc.  

Assenyala que existeix una estreta relació entre prostitució i tràfic de persones. El 90% de dones que 
actualment exerceixen la prostitució són immigrants i, segons els informes policials, es troben en 
aquesta situació. 

Fa notar que no presenten la moció per duplicar instruments ja existents, sinó per complementar-los. En 
el marc de les competències de la institució, plantegen una sèrie de mesures que el Consell de 
Mallorca, per mitjà de l’IMAS i les competències que té en matèria de gènere, se podrien afegir si hi 
hagués voluntat política per fer-ho. 

Tot seguit llegeix textualment els punts de la proposta. 

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

Diu que haurien volgut fer una declaració institucional de tots els partits que integren el Ple referida a 
aquest tema, amb motiu de la celebració del Dia Internacional contra l’explotació sexual i el tràfic de 
dones, nines i nins. Haurien desitjat arribar a un acord que ho fes possible, per expressar el rebuig i la 
condemna ferma d’un fenomen com aquest, que el seu Grup considera intolerable. 

Lamenta que no hagi estat possible, i tot seguit inicia el debat de la moció. 

Assegura que el seu Grup continuarà esforçant-se a arribar a un consens sobre temes tan greus i tan 
importants com ho és el d’aquesta moció.  

També procuraran presentar una declaració per al proper Ple, atès que el proper 18 d’octubre és el Dia 
Europeu contra el tràfic d’éssers humans. 

Quant a l’informe de la defensora del poble, afirma que aquest informe, que se va donar a conèixer 
l’any 2012, és molt exhaustiu i rigorós i donava una sèrie de recomanacions com a conclusió, com ara 
la modificació de l’article 140 del Reglament d’Estratègies, la legalització del nou Pla de lluita contra 
el tràfic de persones.  

A més a més, recomanava l’elaboració d’un protocol nacional de detecció. 

Adverteix que, per a l’àmbit nacional, ja existeix aquest protocol, i en conseqüència existeix també en 
aquesta Comunitat Autònoma.  

Observa que en l’àmbit nacional se va crear el Foro Social contra el tràfico de personas con fines de 
explotación sexual, que té com a finalitat afavorir l’intercanvi d’informacions entre organitzacions 
especialitzades, l’atenció de víctimes de tràfic de persones per a l’explotació sexual. 

Diu que també hi són presents les administracions estatals que en tenen les competències, els ministeris 
i les comunitats autònomes, amb l’objectiu de millorar la col·laboració entre tots els sectors implicats.  

Informa que les darreres reunions se varen celebrar dia 19/7/2013, 28/2/2013 i la darrera dia 6/9/2013 i 
s’hi va aprovar un informe en el qual els professionals destacaven l’avanç de detecció de possibles 
víctimes de tràfic de persones. Aquest informe fa constar que se va donar atenció a quasi 6.000 dones. 
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Diu que també se va subvencionar més de 40 ONG’s especialitzades en l’atenció de víctimes de tràfic 
de persones amb finalitats d’explotació sexual i destaca la feina extraordinària que fan les que treballen 
a Mallorca, des de fa molts d’anys. Observa que, en la majoria dels casos, actuen d’enllaç entre les 
víctimes i els cossos policials. Tot i això, no s’ha d’oblidar que no és fàcil que les víctimes denunciïn la 
seva situació, degut a les amenaces que reben tant elles com les seves famílies en el seu país d’origen, 
per part dels membres de les xarxes de prostitució.  

Assenyala que les competències d’investigació i de detenció sobre aquestes qüestions les tenen la 
Policía Nacional i la Guàrdia Civil, com àrees de la Policia Judicial, i que la Policia Local presta la 
seva col·laboració en aquestes actuacions, atès que es tracta de delictes de tràfic d’éssers humans i 
delictes relatius a prostitució, considerats de delinqüència ordinària.  

Observa que des de fa més de deu anys existeix a les Illes Balears el GEPIB (Grup d’Estudi de la 
Prostitució a les Illes Balears) format per les entitats següents: UIB, Institut Balear de la Dona, 
Ajuntament de Palma, Creu Roja, Metges del Món, Germanes Oblates, Germanes Adoratrices i 
Fundación Amaranta. Aquest grup segueix l’evolució d’aquesta situació problemàtica per tal de 
conèixer-la millor i donar solucions efectives, amb l’únic objectiu de millorar les condicions i els 
serveis posats a disposició de les dones que volen i poden deixar la xarxa d’explotació.  

A continuació explica que  l’Institut Balear de la Dona, per atendre aquestes situacions, té com a recurs 
el Casal Petit de les Germanes Oblates. Aquest centre, per  a dones prostituïdes que es troben en procés 
d’allunyament, ofereix acollida, allotjament, assistència social, psicològica, sanitària, jurídica, judicial i 
formació. 

A més a més, l’IBD elabora un nou Pla d’Igualtat, atès que el darrer acabava l’any 2006.  

Retreu als Grups de l’oposició no haver-hi fet res durant l’anterior legislatura i destaca que ara el PP ha 
començat a elaborar-lo.   

Assegura que el nou pla, evidentment, contindrà mesures que permetin prendre consciència d’aquesta 
situació, per tal d’ajudar les víctimes d’explotació sexual i a millorar l’assistència i la protecció que 
se’ls dóna.  

Recorda que durant els anys 2009-2012 existia el Pla de lluita que ha esmenta la Sra. Cano durant la 
presentació d’aquesta moció, que la Sra. Mato, ministra de Sanitat del Govern de l’Estat, va renovar i 
en va prorrogar la vigència fins a l’any 2013.  

També recorda que el Ministeri de l’Interior del Govern de l’Estat ha creat una Brigada Central del 
tràfic de persones i un pla operatiu contra el tràfic d’éssers humans amb finalitats d’explotació sexual. 

Fa avinent que el Partit Popular no estarà mai d’acord a regular la prostitució, perquè opina que és una 
forma més de violència que pateixen les dones, les nines i els nins. També fa notar que aquest és el 
mateix parer que té l’ONU sobre aquesta qüestió. 

No obstant això, allà on governi el PP posarà recursos amb la finalitat d’oferir protecció i assistència a 
les víctimes, per ajudar-les a fugir dels seus explotadors i per fer costat als cossos policials en la 
investigació i en detenció dels delinqüents.  

Assenyala que el PP està d’acord amb el fons de la moció, però hi ha punts concrets que no comparteix, 
i tot seguit ho explica. 

Pel que fa al punt 1, ja s’hi fa feina.  

Sobre el punt 2, l’opinió del PP és que l’únic que s’aconseguiria seria fer-los canviar de lloc. Recorda 
que ja ha passat el mateix a altres indrets, de forma que quan se’ls prohibeix un lloc determinat, se’n 
van a un altre.  

Quant al punt 3, ja se compleix, i a més en tot l’àmbit nacional. 

Sobre els punts 4 i 6, fa notar a la Sra. Cano que aquesta institució no hi té cap competència.  

Pel que fa al punt 5, adverteix que s’incompliria la Llei de publicitat. 

Assegura a la Sra. Cano que, des d’avui, el Grup Popular assumeix el compromís de liderar la creació 
d’una Comissió Interinstitucional per promoure una millor atenció i protecció de les víctimes de tràfic 
d’éssers humans.  
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La Sra. CANO intervé a continuació. 

Diu que, tot i les discrepàncies que ha manifestat la Sra. Ginard amb tots els punts de la moció, s’alegra 
pel fet que el Grup Popular comparteixi el fons de la moció i que expressi el compromís de crear un 
marc mínim que permeti després desplegar un conjunt de mesures. 

Quant a la referència que ha fet la Sra. Ginard a la declaració institucional li fa avinent que no poden 
atribuir al Grup Socialista el fet que no s’hagi pactat. Ho reitera, perquè considera important que en 
quedi constància.  

Recorda que durant la passada legislatura se va treballar molt en plans d’igualtat conjuntament amb els 
ajuntaments. Fa notar que des del Consell de Mallorca se podria treballar de forma transversal sobre les 
qüestions relacionades amb la prostitució.  

Opina que els instruments que s’han plantejat a la moció són complementaris i en cap cas substitueixen 
la feina que fan els cossos de seguretat del Govern de l’Estat perquè, entre d’altres coses, les mesures 
que ha proposat el Grup Socialista són d’àmbit social, educatiu, pedagògic. És per aquesta raó que 
reitera el seu convenciment que el Consell de Mallorca hi té coses a fer.  

Indica que, de la mateixa manera que el Grup Socialista s’adhereix a Programa IRENE de l’Instituto de 
la Mujer per tractar el tema de la violència sexual amb els joves, també considera que ha estat una mala 
notícia comprova que el Consell de Mallorca, institució que treballava molt als instituts la prevenció i 
l’educació afectiva i sexual, la resolució pacífica de conflictes, temes de gènere, ara ja no ho faci, 
perquè considera que aquesta tasca era molt positiva per combatre la violència de gènere que suposa 
l’explotació sexual.  

Puntualitza que el seu Grup comparteix amb el Grup Popular el plantejament abolicionista d’aquesta 
xacra, i se n’alegra, però reitera que per al seu Grup aquesta és una forma de violència de gènere i en 
cap societat culta i decent se pot consentir la banalitat i la dominació masculina ni que se’n faci 
mercaderia dels cossos de les dones. Fa avinent que és incompatible amb una societat igualitària, i 
reitera que el Grup Socialista ho entén així.   

Pel que fa a regular-ho en l’àmbit estatal, assenyala diverses maneres de fer-ho: com s’ha fet a 
Holanda, a Suïssa, etc, però adverteix que ella no n’ha iniciat cap debat sobre aquesta qüestió perquè no 
depèn d’aquesta institució fer-ho. Per aquesta raó només ha parlat d’altres qüestions, com ara les 
ordenances que regulen la convivència, amb virtut de les quals, d’una manera indirecta, és possible 
transformar les relacions de l’oferta i la demanda, i no agreujar encara més la seva condició de 
víctimes. 

Tot seguit esmenta el problema que suposen les multes per ocupació de la via pública que els imposa 
l’Ajuntament de Palma, per bé que existeixen uns tallers que resulten molt encertats perquè els 
permeten validar les multes i retirar-les. Fa notar la situació en què es troba una dona que hagi 
acumulat set o vuit multes per aquest concepte, clarament incompatible amb l’obligació de pagar el 
lloguer i les despeses familiars.  

En aquest sentit, retreu les barbaritats que fa l’Ajuntament de Calvià, que ha decidit presentar per la via 
penal totes les multes imposades a aquestes dones prostituïdes.  

Per aquestes raons, reitera que el Grup Socialista demana que no s’agreugi encara més la seva condició 
de víctimes.  

Retreu que la Sra. Ginard no hagi fet cap menció al paper dels mitjans de comunicació respecte 
d’aquest problema. Considera que aquesta seria una bona mesura de responsabilitat social que podria 
dur endavant aquesta institució. Tot i ser evident que és una decisió pròpia de cada mitjà de 
comunicació, però l’autoregulació no ha funcionat i és obvi que aquests mitjans juguen un gran paper 
socialitzador. 

D’altra banda, tot i que el Consell de Mallorca no tengui competències per modificar el Reial Decret 
Sanitari sí que pot fer un plantejament per fer notar que quasi 20.000 persones han quedat sense targeta 
sanitària, a la nostra comunitat autònoma, de forma que s’ha passat d’un 77% que abans en tenia a un 
54% que la manté i d’un 13% que no en tenia s’ha passat a un 40%, segons dades de l’entitat Metges 
del Món.  
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Observa que és una qüestió cabdal que la sanitat torni a ser pública, universal, gratuïta i, sobretot, 
inclusiva i accessible.  

La Sra. CIRER (consellera executiva de Benestar Social) inicia la seva intervenció. 

Agraeix la defensa del parer del Grup Popular sobre la moció que ha fet la Sra. Ginard.  

També agraeix el to de l’exposició que n’ha fet la Sra. Cano, i el contingut de la moció. 

Assegura que el Grup Popular comparteix el fons de la moció, pel que fa a la situació problemàtica 
existent, però no la manera d’abordar aquest tema.  

Evidentment, el Grup Popular podria fer un “brindis al sol” i sortir del Ple satisfet per haver fet costat a 
tots els punts de la moció i haver votat a favor, però pensa que no seria responsable perquè moltes de 
les qüestions que demana no pertanyen i a més excedeixen considerablement l’àmbit de competències 
del Consell de Mallorca.  

Observa que la Sra. Cano sempre fa un plantejament de màxims objectius a aconseguir, i li agrada que 
ho faci, per raó dels temes als quals se refereix, que plantegen tantes dificultats. Tot i això, diu que ella 
no seria fidel a la seva responsabilitat si votàs a favor de tots aquests punts, per quedar bé amb el Grup 
Socialista, atès que després no podria dur endavant la gestió que impliquen aquestes peticions.  

Pel que fa al Pla contra l’explotació sexual, diu que existeix la responsabilitat del Govern central per 
fer-lo, i al Consell de Mallorca li pertoca esperar o potser anar fent feina conjuntament amb el grup de 
treball interinstitucional que ha esmentat la Sra. Ginard. Tot i això, cal esperar que el Govern de l’Estat 
indiqui quines són les línies bàsiques d’actuació, per treballar des d’aquí en la mateixa direcció.  

En aquest sentit, indica que de la mateixa manera que ja existeix un protocol d’actuació d’àmbit 
nacional sobre aquesta qüestió, se sobreentén que la nostra comunitat autònoma, com qualsevol altra, 
l’ha de seguir i és el que hauria de fer també aquest grup de treball a Mallorca.  

Quant a l’actuació dels ajuntaments diu que cadascun ha abordat a la seva manera aquesta qüestió. Tot 
seguit posa l’exemple de la decisió que va prendre l’Ajuntament de Palma quan ella n’era batlessa.  

Diu que se varen fer ressò d’una campanya que varen fer a Madrid que anava en contra del client, amb 
la frase: “Si existe, es porque tú pagas”. Reitera que anava en contra del client, però no tant amb la 
intenció de multar la persona que exerceix una feina i no se sap ben bé si de forma condicionada, 
obligada per algú. Diu que potser, des del grup de feina esmentat, s’han d’impulsar actuacions per 
esbrinar-ho.  

Pel que fa a la publicitat, diu que s’ha de ser realista. Fa avinent al Grup Socialista que tampoc no ho va 
fer, quan va governar. Un exemple és que hi ha publicitat electoral de tots els partits polítics a tots els 
diaris, no només institucional sinó de partit, perquè s’incompliria la llei si se discriminàs un mitjà pel 
contingut, atès que n’és responsable la línia editorial o la direcció del diari.  

És a dir, hi ha una sèrie de qüestions que sí s’han d’abordar, però el fet de no votar a favor d’aquesta 
moció no s’ha d’entendre com una negativa a fer feina des de la realitat, per donar passes concretes i 
resoldre el que se pugui. Potser no seran tan grandioses com el que planteja la Sra. Cano sobre la 
moció, ni d’un nivell tan ampli d’actuació, però sí que se poden donar petites passes que ajudin a 
combatre i millorar la situació de moltes dones i de molts d’infants.  

Informa que el tema del programa IRENE s’ha de dur a Ple i potser que ho tenguin enllestit per 
presentar-ho al proper Ple.  

Assenyala que existeix la unitat UVASI, que s’ocupa del maltractament i dels abusos sexuals als 
menors i que té un conveni amb el Govern balear. En conseqüència, se fa feina en aquest sentit d’una 
manera ben clara, raó per la qual li agradaria que entre tots fossin capaços d’abordar aquest tema des 
d’una comissió de feina, amb aspectes no tan genèrics ni que estiguin fora de l’àmbit de les 
competències del Consell de Mallorca, sinó per aconseguir fer passes concretes, amb una planificació 
temporal per a la consecució d’aquests objectius.  

El Sr. ROTGER (president en funcions) indica que s’interpreta que el Grup Popular fa una proposta de 
crear una comissió de treball per poder tractar aquesta qüestió, que afecta d’una manera especial la 
dignitat de la persona.  



 164

Per aquesta raó, demana a la Sra. Cano si el Grup Socialista accepta aquesta proposta, en els termes que 
s’han debatut.  

Tot seguit indica que no se sotmet a votació aquest punt, en el benentès que l’acord al qual s’ha arribat 
és crear l’esmentada comissió de treball. 

A continuació se vota la proposta de creació d’aquesta comissió de treball. 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
 
 
INTERPEL·LACIONS 
 
PUNT 44. INTERPEL·LACIÓ QUE FORMULA EL SR. JOAN FONT 
MASSOT SOBRE SITUACIÓ ACTUAL DEL SERVEIS DE BOMBERS DEL 
CONSELL INSULAR DE MALLORCA. 
 
Es retira. 
 
 
PUNT 45.  INTERPEL·LACIÓ QUE FORMULA EL SR. JAUME GARAU 
SALAS SOBRE ACTUACIONS DE L’IMAS PER PROTEGIR ALS NINS I 
NINES DE MALLORCA AMB MALNUTRICIÓ. 
 
Es dóna compte de la següent interpel·lació: 
 
JAUME GARAU SALAS, 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 Consellera Executiva del Departament de 
Benestar Social, la Sra. Catalina Cirer Adrover, la següent interpel·lació. 
 
 
TEMA: ACTUACIONS DE L’IMAS PER PROTEGIR ALS NINS I NINES DE 
MALLORCA AMB MALNUTRICIÓ 
 
El GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA vol interpel·lar a la 
Consellera Executiva del Departament de Benestar Social, la Sra. Catalina Cirer 
Adrover, sobre les ACTUACIONS DE L’IMAS PER PROTEGIR ALS NINS I 
NINES DE MALLORCA AMB MALNUTRICIÓ. 
 
El Sr. GARAU (PSOE) inicia la seva intervenció. 

Mostra la preocupació del seu Grup per la situació de malnutrició i desemparament que detecten en la 
població infantil de Mallorca els serveis sanitaris  i educatius.  

Considera que, en vista d’aquesta situació, el Consell de Mallorca ha d’intervenir, atès que té les 
competències en la protecció de menors.  

Fa notar que durant aquest estiu s’han detectat casos, a Palma i a altres indrets de les Illes Balears, raó 
per la qual vol saber què fa el Consell de Mallorca sobre els casos que li corresponen i conèixer què 
més s’hi pot fer. 

La Sra. CIRER (consellera executiva de Benestar Social) inicia la seva intervenció. 
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Fa notar al Sr. Garau un matís sobre el terme que ha usat: malnutrició. Comenta que en altres ocasions, 
no sap si companys seus de partit o d’altres formacions polítiques o mitjans de comunicació s’han 
referit al terme desnutrició per definir-ho. 

Comenta que han parlat amb pediatres i altres professionals de l’àmbit sanitari i també amb membres 
de distintes entitats que tenen un àmbit d’actuació social rellevant, no només d’àmbit local sinó també 
nacional, i totes aquestes persones han afirmat que no pertoca parlar d’infància desnutrida, sinó que el 
terme és malnutrició. Per aquesta raó, li agraeix que hagi utilitzat aquest concepte. 

Assenyala que, arran d’altres informacions que han anat sorgint, sobretot també a partir de les dades de 
l’Observatori de la Infància i l’Adolescència, i d’articles apareguts en els mitjans de comunicació 
(n’esmenta un referit a la situació d’infants de Sa Pobla i un altre referit a infants de tres centres 
educatius de Palma), varen entrar en contacte amb els educatius i amb els serveis sanitaris (Atenció 
Primària i Serveis de Pediatria) i també amb l’Oficina de Defensa dels Drets del Menor, per aclarir si 
existia algun factor que escapava al control que duen d’aquesta situació i per establir un primer 
diagnòstic i un pla d’actuació adequat.  

L’Oficina de Defensa dels Drets del Menor està elaborant un informe basat en la informació que han 
aportat els centres de salut, els serveis socials de tots els municipis i tots els centres educatius. Sembla 
que s’està a punt de concloure aquest informe i, evidentment, de proposar pautes d’actuació. 

Tot i això, fa avinent que resoldre aquesta qüestió és competència de diverses administracions, en el 
benentès que aquesta observació no significa que el Consell de Mallorca no vulgui assumir la part de 
competència que li pertoca. 

Recorda que les competències del Consell de Mallorca és la presa de mesures jurídiques (assumpció de 
tutela, guarda i adopció) en els casos de desemparament de menors.  

Informa que durant l’any 2013 en el Servei de Menors s’ha atès les següents demandes, fonamentades 
en la manca d’atenció a determinades necessitats: 489 demandes de menors, que patien una situació de 
negligència física, 70 demandes de menors els pares dels quals patien una insuficiència d’ingressos 
econòmics i 10 demandes produïdes per problemes d’alimentació. Sobre aquesta darrera dada, 
puntualitza que no són 10 demandes que afectin 10 famílies, sinó que són grups de germans la qual 
cosa evidenciava uns casos de dificultat econòmica familiar.  

Diu que s’ha aplicat a cada cas les mesures que han determinat els tècnics, en alguns casos s’ha assumit 
la tutela i en d’altres la tramitació d’ajudes econòmiques per part dels serveis socials. A més a més, 
s’ha establert el pla d’acompanyament als pares per tal de millorar les seves condicions de vida.  

Afirma que no s’ha produït cap cas de desnutrició. 

Informa que, dins l’àmbit de les seves competències legals, l’IMAS atén actualment 1.200 menors, la 
qual cosa implica garantir-los l’atenció de les seves necessitats, de forma integral, entre les qual 
s’inclouen evidentment les d’alimentació. 

Observa també que l’IMAS contribueix al finançament del Pla de Prestacions Bàsiques (PPB), amb els 
salaris socials de Mallorca que contribueixen al sosteniment de la xarxa pública de serveis socials 
municipals, que en aquest moment és un lloc de detecció important per a les necessitats familiars i 
individuals de menors, inclosa la necessitat d’alimentació, que és l’objecte d’aquest debat. 

Assegura que existeix una actuació consistent i continuada, no només referida al PPB sinó també per 
mitjà del programa d’Ajudes d’Urgent Necessitat, tal i com reflecteixen els convenis de 2013. Aquesta 
línia d’ajudes correspon a prestacions econòmiques per famílies amb menors en situació de risc social, 
per a persones en situació de greu necessitat, amb especial atenció als casos de desnonaments o a 
situacions de pobresa sobrevinguda o d’atenció prioritària.  

Actualment, la dotació econòmica de què se disposa per atendre aquestes situacions d’extrema 
necessitat és superior als 300.000 €. Observa que, per bé que se produeixin situacions com les que 
denuncia avui el Sr. Garau, no existeix cap demanda específica o urgent procedent de cap ajuntament 
referida al tema que és el motiu d’aquesta interpel·lació. Potser que d’aquí a finals d’any sorgeixi, i en 
aquest cas el Consell de Mallorca estaria en disposició d’augmentar aquesta partida, amb recursos 
propis, sense haver de recórrer a fer cap modificació de crèdit. 
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Quant a les relacions institucionals que té el Consell de Mallorca, informa que no només existeixen 
relacions amb la consellera de Serveis Socials del Govern balear, Sandra Fernández, sinó també amb 
l’Ajuntament de Palma, on el dia 19/7/2013 se va celebrar la reunió constitutiva de la Mesa de 
l’Infància en Risc, que té com a punt de partida avaluar les necessitats de les famílies d’especial 
vulnerabilitat social de la ciutat de Palma, el nucli on s’han detectat més necessitat en aquest sentit. 
Aquesta mesa es tornarà reunir durant aquest mes de setembre, amb l’objectiu de millorar la 
coordinació entre les distintes institucions i valorar propostes de feina amb vista a treure el màxim 
profit dels recursos existents i evitar les eventuals duplicitats. 

També informa que estan en contacte amb altres entitats, com ara Creu Roja, que té un servei específic 
d’ajuda a la infància pel que fa a l’alimentació. És un servei de suport posterior a l’horari escolar, que a 
més del caire educatiu de reforç escolar també inclou un servei de berenar per als menors que tenen 
dificultats familiars.  

Comenta que són a punt de signar un conveni amb una entitat privada que té com objectiu la venda de 
diversos productes, majoritàriament alimentaris, per tal que els pugui fer arribar els seus excedents, que 
canalitzarien cap als col·lectius que considerin prioritaris, entre els quals hi hauria els menors, 
lògicament.   

Tot i això, adverteix que aquest conveni encara no està signat, per bé que preveuen que en un termini 
de deu dies ja se’n pugui disposar.  

El Sr. GARAU intervé tot seguit.  

Recorda que des de l’Ajuntament de Palma, a l’inici d’aquesta legislatura i durant els primers mesos, se 
va negar que hi hagués famílies amb nins que tenguessin problemes de malnutrició.  

D’altra banda, el Defensor del Ciutadà de la Generalitat de Catalunya, va plantejar en un informe el cas 
d’uns 45.000 menors que es trobaven en aquesta situació i la resposta del conseller de Sanitat de la 
Generalitat de Catalunya, en el Parlament, va ser que no s’ho acabaven de creure. En conseqüència, la 
resposta del Defensor del Poble va ser contundent.  

Per aquestes raons, opina que s’ha d’anar molt alerta perquè a vegades s’expressen reticències de 
caràcter polític sobre la realitat, perquè ens costa acceptar-la.  

Fa notar que si l’Ajuntament de Palma va admetre, finalment, després de fer les consultes pertinents als 
serveis sanitaris i als centres educatius, que existien 202 casos de menors en situació de malnutrició, és 
obvi que el Consell de Mallorca ha d’intervenir, en aquests casos. 

També fa avinent que una cosa són les coordinacions institucionals que fan els polítics i una altra és la 
forma en què s’intervé quan es produeixen aquest tipus d’intervencions. Ignora si existeix un protocol 
sobre aquests casos concrets, en el Departament de Menors, però fa notar que si és així qualsevol 
treballador social, metge o infermera de Mallorca quan detectés qualsevol situació de possible 
malnutrició que pot provocar un desemparament hauria de poder fer una primera comunicació oficial.  

Demana a la Sra. Cirer que quan tenguin disponible l’informe del Defensor del Menor a què s’ha referit 
li facin arribar, per conèixer quins són els plans d’actuació que s’haurien d’aplicar. 

Considera que, davant la situació actual, l’IMAS ha de tenir una actitud molt més activa, hi ha de tenir 
més presència per conèixer de primera mà què és el que està passant, perquè la primera autoritat a 
Mallorca en matèria de protecció de menors és la Sra. Cirer, i és ella qui hi hauria d’estar al capdavant. 
En conseqüència, davant la situació d’alarma social de què s’ha parlat, el Departament de Menors hi 
hauria d’actuar. 

La Sra. CIRER intervé a continuació. 

Diu que no té cap problema per posar-se al davant d’aquest tipus de situacions, però s’ha de trobar la 
solució més correcte per al nucli familiar i sobretot per a l’infant. Certament, hi ha casos que 
comporten la tutela de l’infant, però el Sr. Garau també sap que hi ha altres casos per als quals és 
necessari tenir recursos per mitjà del PPB o de les Ajudes d’Urgent Necessitat, a disposició dels serveis 
socials municipals, perquè puguin donar una ajuda a aquella família concreta i solucionar el problema 
del menor sense deslligar-lo de l’entorn familiar ni de l’estabilitat afectiva.  

És cert que s’ha de pal·liar la necessitat material, però evidentment s’ha de fer en la justa mesura, i 
saber que un problema de malnutrició evidencia que darrera hi ha un problema social més gran en el 
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seu entorn familiar, raó per la qual s’han de tenir a punt els mecanismes necessaris i, evidentment, 
assumir-ne la tutela i la protecció en els casos extrems en què les circumstàncies així ho determinin. 

 
PREGUNTES 
 
PUNT 46. PREGUNTA QUE FORMULA EL SR. JOAN FONT (PREVISIONS 
SOBRE LA TARIFA D’INCINERACIÓ PEL QUE FA ALS RSU DE 2014). 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
Quines son les previsions del a consellera de Medi Ambient relatives a la tarifa 
d’incineració pel que fa als RSU de 2014? 
 
El Sr. FONT (MÉS per Mallorca) formula la pregunta en els seus termes. 

Puntualitza que a hores d’ara tothom té dret a saber què passarà amb la taxa d’incineració, amb vista a 
l’any que ve, raó per la qual li agrairà que si no ho vol dir ho digui clarament, però no digui que no ho 
sap.  

La Sra. SOLER (consellera executiva de Medi Ambient) respon que no és que no li vulgui dir i que si li 
pogués dir l’hauria presentada avui al Ple. Li diu que intentarà presentar-la al Ple d’octubre, si hi són a 
temps. 

Reitera que si ho tengués clar del tot ja ho hauria presentat avui, li hauria dit i seria millor per a tothom.  

Explica que la proposta de tarifa que ha presentat l’empresa concessionària, a la qual el Sr. Font ha 
pogut tenir accés, és de 184,74 €, en aquest moment. Si s’aconsegueix la prima renovable, segons 
indica la proposta de la tarifa, és possible fins i tot abaixar la tarifa.  

Comenta que en aquests moments, els tècnics del Departament de Medi Ambient estan estudiant punt 
per punt les propostes que s’han rebut, conjuntament amb els tècnics del Consell de Mallorca, molt 
especialment els del Departament d’Intervenció. 

Per acabar, assegura que l’objectiu del Consell de Mallorca és seguir congelant la tarifa.   

 
 
PUNT  47. PREGUNTA QUE FORMULA EL SR. JOAN FONT (DATA 
RECUPERACIÓ CARRETERA VELLA DE LLUC A POLLENÇA). 
 
El Sr. FONT (MÉS per Mallorca) explica que el seu Grup retira la pregunta, atès que 
la Sra. Campomar, que l’havia de formular, s’ha hagut d’absentar del Ple per motius 
de salut.  

Es retira. 

 
 
PUNT 48. PREGUNTA QUE FORMULA LA SRA. ROSARIO SÁNCHEZ A LA 
SRA. MARGALIDA ROIG (PAGAMENT DEUTE CONSELL). 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
Quina part del deute amb el Consell de Mallorca serà finalment liquidada per la 
Comunitat Autònoma fent ús d'allò previst al Reial Decret-Llei 8/2013, de 28 de juny, 
de “medidas urgentes contra la morosidad de las administraciones públicas y de apoyo 
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a entidades locales con problemas financieros”? Hi ha qualque acord o calendari en 
referència al pagament de la resta del deute?  
 
 
La Sra. SÁNCHEZ (PSOE) formula la pregunta en els seus termes. 

La Sra. ROIG (consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública) respon que varen enviar factures per 
un import de 24.659.000 €, de les quals se n’han acceptat per un import 21.200.000 € i en queden 
pendents per un import 3.400.000 €, que no sap si els proveïdors les acceptaran o no.  

En principi, sumen als 21.200.000 € unes altres quantitats referides a temes de Serveis Socials, de 
forma que la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per la via d’aquest sistema, pagaria 26.400.000 
€. 

Adverteix que un apartat de la llei establia normes en matèria de concerts socials i que tant ella com el 
conseller d’Hisenda del Govern balear intenten lluitar perquè els permetin entrar uns 23 M€ més, que 
serien de despesa social, però aquesta quantitat encara no està confirmada.  

Quant al calendari de pagament definitiu de tot el deute, respon a la Sra. Snchez que no en té í que tan 
de bo en pogués tenir.  

Per acabar, assegura que precisament avui horabaixa continuarà insistint en la petició sobre aquest 
tema. 

 
PUNT 49. PREGUNTA QUE FORMULA EL SR. JAUME GARAU A LA SRA. 
CATALINA CIRER (PROGRAMA AJUDA PERSONES AMB PROBLEMES 
DE DESNONAMENT). 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
Quantes persones s'han beneficiat fins ara del programa d'ajuda a persones amb 
problemes de desnonament que es fa amb conveni amb la Creu Roja? 
 
 
El Sr. GARAU (PSOE) formula la pregunta en els seus termes. 

La Sra. CIRER (consellera executiva de Benestar Social) respon que el programa a què s’ha referit no 
és per a persones en perill de desnonament, sinó per a prevenció de l’exclusió social per pèrdua de 
l’habitatge habitual, i s’inclouen també les dificultats de pagament de lloguer que puguin tenir les 
persones afectades. 

Explica que el programa va començar a funcionar el mes de juny de 2013 i a data de 31 d’agost el 
resum de les actuacions que s’han fet és aquest:  

- 226 entrevistes realitzades.  

- 791 beneficiaris, dels quals 196 són beneficiaris d’ajudes econòmiques directes. 

- Realització d’una sèrie de tallers per abordar diverses problemàtiques, derivades  de les 
informacions que han aportat les persones que han fet l’entrevista. El detall d’aquests tallers és 
el següent: un taller d’economia domèstica, un taller d’assessorament jurídic a professionals i 
voluntaris, un taller d’assessorament jurídic a usuaris i un taller d’ajuda psicològica. 

 
PUNT 50. PREGUNTA QUE FORMULA LA SRA. MERCEDES GARRIDO AL 
SR. JAUME JUAN (SUBHASTA ARXIUS DE RTVM). 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
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Que pensa fer l'equip de govern respecte a la  subhasta dels arxius de RTVM? 
 
La Sra. GARRIDO (PSOE) formula la pregunta en els seus termes. 

El Sr. JUAN (conseller executiu de Presidència) respon que, certament, a l’empara de la Llei 15/2006 
d’Arxius i Patrimoni de les Illes Balears, els juristes del Consell de Mallorca opinaven, i és també 
l’opinió de l’equip de govern i dels serveis tècnics de Vicepresidència, expressada a l’informe de la cap 
del Servei Jurídic Administratiu, que l’esmentat arxiu és de titularitat pública.  

Tot i això, el Jutjat de lo Mercantil va dir que no hi cabia un recurs del Consell de Mallorca per 
demanar que se retiràs de la subhasta els drets d’emissió, atès que no era el moment oportú dins el 
procediment pel fet que ja s’havia aprovat el Pla de liquidació.  

Per aquesta raó, actualment s’hauran de compaginar dues vies diferents, i les explica tot seguit. 

En primer lloc, la via jurídica, perquè mantenen el criteri que l’arxiu de la RTVM és un bé de domini 
públic, cosa diferent és que en aquell moment el Pla de liquidació ja estàs aprovat i no fos possible 
entrar al fons de la qüestió perquè simplement allò que no hi cabia era retirar aquests béns. 

En segon lloc, plantejar-se anar a la subhasta sobre els drets d’emissió. Puntualitza que allò que se 
subhasta són aquests drets, no l’arxiu físic en sí, que es troba a l’Arxiu del Sò i de la Imatge, del 
Consell de Mallorca.  

Reitera que la lluita és recuperar aquest arxiu, que els drets d’emissió siguin del Consell de Mallorca, 
juntament amb l’arxiu físic i material, que ja tenen. 

Reitera que analitzaran la oportunitat de concórrer a la subhasta, perquè estan convençuts que és un bé 
de domini públic. En conseqüència, hauran de fer compatibles aquestes dues vies.  

 
INFORMACIÓ DELS CONSELLERS EXECUTIUS 
 

No n’hi ha. 

PRECS 

1 – El Sr. FONT (MÉS per Mallorca) fa un prec referit a l’informe que sembla que el 
Consell Consultiu va encarregar i després va retirar l’encàrrec, referit a la Llei de 
Costes. 

Vol saber si el Consell de Mallorca, a qui també afecta aquesta llei, pot demanar 
aquest informe al Consell Consultiu.   

2 – El Sr. FONT (MÉS per Mallorca) demana si se pot actualitzar l’Agenda Cultural 
que es troba a la pàgina web del Consell de Mallorca. 

III) DESPATX EXTRAORDINARI 

 
No n’hi ha. 

 

La presidenta aixeca la sessió, de la qual, com a secretari general, estenc aquesta acta  
amb plecs de paper números de A-006428  a  A-006639. 

El secretari general     La presidenta 
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DECRETS DE 
PRESIDÈNCIA 

     

DEPARTAMENT DATA 
DECRET 

TEMA COMENTARI DESTINATARI IMPORT 

AGÈNCIA DISCIPLINA 
URBANÍSTICA 

17/07/13 CONVALIDACIÓ DECRET 
PRESIDÈNCIA 

ESTIMAR PARCIALMENT EL RECURS 
ALÇADA 

B.M.M  

AGÈNCIA DISCIPLINA 
URBANÍSTICA 

16/07/13 CONVALIDACIÓ ACORD DE DIA 22 DE FEBRER DE 2013 EXP.2007/182  

AGÈNCIA DISCIPLINA 
URBANÍSTICA 

16/07/13 CONVALIDACIÓ DECRET DE DIA 17 DE GENER DE 2013 EXP.2010/219  

AGÈNCIA DISCIPLINA 
URBANÍSTICA 

27/06/13 CONVALIDAR DECRET DE LA PRESIDÈNCIA DE 22 
MARÇ 2013 QUE ESTIMA PARCIALMENT 
RECURS ALÇADA 

EXP.2010/308  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

09/07/13 COMPAREIXENÇA COM A DEMANDAT DAVANT EL JUTJAT 
CONT.ADMINISTRATIU NÚM.2 DE 
PALMA, PA.125/13 

NÚM.D.108/2013  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

08/07/13 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT 
CONT.ADMINISTRATIU NÚM.3 DE PALMA 
PO 107/2013 

NÚM.D.108/2013  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

03/07/13 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT 
CONT.ADMINISTRATIU NÚM.2 DE 
PALMA, ACTUACIONS PO 96/2013 

NÚM.D. 105/2013  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

05/07/13 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT 
CONT.ADMINISTRATIU NÚM.2 DE 
PALMA, ACTUACIONS PA 117/13 

NÚM.D. 106/2013  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

16/07/13 INTERPOSICIÓ RECURS CONT.ADMINISTRATIU ACORD 
JURAT PROVINCIAL, RESOLUCIÓ 
NÚM.3892 

NÚM.D. 111/2013  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

15/07/13 COMPAREIXENÇA DAVANT LA SALA 
CONT.ADMINISTRATIVA DEL TSJ ILLES 
BALEARS 

NÚM.D. 110/2013  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

15/07/13 INTERPOSICIÓ RECURS DE SUPLICACIÓ CONTRA 
SENTÈNCIA 279/2013 DAVANT EL 
JUTJAT DE LO SOCIAL NÚM.2 DE PALMA 
ACTUACIONS 988 I 989/2013 

NÚM.D. 109/2013  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

18/07/13 INTERPOSICIÓ RECURS APEL.LACIÓ CONTRA 
SENTÈNCIA 192/2013, PA 396/2013 

NÚM.D.112/13  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

25/07/13 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT 
CONT.ADMINISTRATIU NÚM.1 DE 
PALMA, PO 93/13 

NÚM.D.114/13  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

23/07/13 CESSAMENT LLOC 
TREBALL 

PERSONAL EVENTUAL, SECRETARI-
ÀRIA 2N PARTITS POLÍTICS 

MIQUEL ÀNGEL 
COLL CANYELLES 

 

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

15/07/13 CESSAMENT LLOC 
TREBALL 

PERSONAL EVENTUAL, SECRETARI-
ÀRIA 2N PARTITS POLÍTICS 

LLUÍS ENRIC 
APESTEGUIA 
RIPOLL 

 

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

25/07/13 NOMENAMENT I/O PRESA 
POSSESSIÓ LLOC 
TREBALL 

PERSONAL EVENTUAL, SECRETARI-
ÀRIA 2N PARTITS POLÍTICS 

CATALINA MARIA 
CALAFAT SERVERA 

 

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

15/07/13 NOMENAMENT I/O PRESA 
POSSESSIÓ LLOC 
TREBALL 

PERSONAL EVENTUAL, SECRETARI-
ÀRIA 2N PARTITS POLÍTICS 

JAUME PALOU 
GARAU 

 

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

12/08/13 COMPAREIXENÇA  DAVANT EL JUTJAT INSTRUCCIÓ NÚM.3 
DE MANACOR DILIGÈNCIES URGENTS 
84/2013 

NÚM.D.117/2013  

COOPERACIÓ LOCAL 10/07/13 APROVACIÓ MODIFICACIÓ CONTRACTE LLOGUER OPCIÓ COMPRA 
VEHICLES PEL BOMBERS DE 
MALLORCA 
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COOPERACIÓ LOCAL 17/07/13 AUTORITZACIÓ DESPLAÇAMENT PER VISITA A 
NICARAGUA PER SUPERVISAR 
EXECUCIÓ DE DIFERENTS PROJECTES 

BERNARDÍ COLL 
MARTORELL 

 

DEPARTAMENT DE 
PRESIDÈNCIA 

22/07/13 AUTORITZACIÓ DESPLAÇAMENT A MADRID PER 
PRESENTACIÓ DE INFORME"EL PAPEL 
DE LAS DIPUTACIONES, CABILDOS Y 
CONSEJOS INSULARES EN LOS 
SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 

JAUME JUAN 
GARCIA 

 

DEPARTAMENT DE 
PRESIDÈNCIA 

04/07/13 AUTORITZACIÓ DESPLAÇAMENT A MADRID PER 
REUNIÓ " ALIANZA PAISAJE CULTURAL" 
SERRA DE TRAMUNTANA 

JAUME JUAN 
GARCIA 

 

DEPARTAMENT DE 
PRESIDÈNCIA 

29/07/13 APROVACIÓ PRÒRROGA DEL CONTRACTE RELATIU 
AL LLOGUER DEL LOCAL SITUAT AL 
CARRER PIUS XII DE MANACOR 

C.N.S 25534,99 

HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/07/13 INCLOURE NÓMINA DEL MES AGOST DE 2013 PER 
DIETES PER ASSISTÈNCIA AL PLE 

VEURE RELACIÓ 18345,88 

HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

01/08/13 INADAMETRE PER 
EXTEMPORANI 

RECURS ALÇADA S.F.DE T.  

HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

07/08/13 INCLURE NÓMINA PER DIETES DEL MES DE SETEMBRE 
PER ASSISTÈNCIA A PLE 

VEURE RELACIÓ 18345,88 

MEDI AMBIENT 17/07/13 DESESTIMAR RECURS ALÇADA SOCIETAT 
CAÇADORS DE 
MANACOR 

 

MEDI AMBIENT 31/07/13 INADMETRE PER 
EXTEMPORANI 

RECURS ALÇADA EXP. CZ052/12 M.P.A  

MEDI AMBIENT 31/07/13 INADMETRE PER 
EXTEMPORANI 

RECURS ALÇADA EXP.CZ048/12 M.P.A  

MEDI AMBIENT 31/07/13 INADMETRE PER 
EXTEMPORANI 

RECURS ALÇADA EXP.CZ061/12 M.P.A  

MEDI AMBIENT 17/07/13 ESTIMAR RECURS ALÇADA CONTRA RESOLUCIÓ 
DE 29 DE MAIG DE 2013 

L.V.C  

PRESIDÈNCIA 10/07/13 NOMENAMENT INSTRUCTOR I INICI EXPEDIENT PER 
ATORGAR MEDALLA HONOR I 
GRATITUD ILLA MALLORCA SR. ANTONI 
NIELL FLORIT 

MIQUEL VIDAL 
VIDAL 

 

PRESIDÈNCIA 10/07/13 NOMENAMENT INSTRUCTOR I INICI EXPEDIENT PER 
ATORGAR MEDALLA HONOR I 
GRATITUD ILLA MALLORCA A 
MALLORCA DAILY BUTLLETIN 

MIQUEL VIDAL 
VIDAL 

 

PRESIDÈNCIA 10/07/13 NOMENAMENT INSTRUCTOR I INICI EXPEDIENT PER 
ATORGAR MEDALLA HONOR I 
GRATITUD ILLA MALLORCA A 
ASOCIACIÓ ESTEL DE LLEVANT 

JAUME GARAU 
SALAS 

 

PRESIDÈNCIA 10/07/13 NOMENAMENT INSTRUCTOR I INICI EXPEDIENT PER 
ATORGAR MEDALLA HONOR I 
GRATITUD ILLA MALLORCA AL SR. JOAN 
CARRERO SARALEGUI 

JOAN FONT 
MASSOT 

 

PRESIDÈNCIA 10/07/13 NOMENAMENT INSTRUCTOR EXPEDIENT DE FILL 
PREDILECTE FRA JUNÍPER SERRA 

MIQUEL VIDAL 
VIDAL 

 

TRESORERIA 17/07/13 SUBSCRIURE CONVENIS DE COL.LABORACIÓ PER LA 
PRESTACIÓ DE SERVEIS DE CAIXA I 
RECAPTACIÓ INGRESSOS DE DRET 
PÚBLIC 

CAIXA BANK S.A I 
ALTRES 

 

URBANISME I 
TERRITORI 

01/08/13 ORDENAR LA DIRECTA 
EXECUCIÓ 

MESURES PER FER FRONT INCENDI 
FORESTAL SERRA TRAMUNTANA 

  

URBANISME I 
TERRITORI 

28/06/13 DESESTIMAR RECURS ALÇADA J.C.R  
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URBANISME I 
TERRITORI 

04/07/13 APROVACIÓ PLECS I 
LICITACIÓ 

EXP.CONTRACTACIÓ OBRES NOUS 
ACCESSOS SON FERRIOL I SON 
LLÀTZER 

  

URBANISME I 
TERRITORI 

04/07/13 APROVACIÓ PLECS I 
LICITACIÓ 

MILLORA NOUS ACCESSOS AUTOPISTA 
LLEVANT A MERCAPALMA 

  

URBANISME I 
TERRITORI 

05/07/13 APROVACIÓ INICIAL REFORMAT DEL DE MILLORA DE LA 
CARRETERA MA-5010 LLUCMAJOR-
ALGAIDA, CLAU 09-01.0-MT 

  

URBANISME I 
TERRITORI 

12/07/13 AUTORITZACIÓ DESPLAÇAMENT PER ASSISTIR 
COMISSIÓ BILATERAL MIXTA DE 
PROGRAMACIÓ, SEGUIMENT I 
CONTROL CONVENI ENTRE MINISTERI 
FOMENT I CIM EN MATÈRIA 
CARRETERES 

CONSELLERS EX. 
HISENDA I 
URBANISME 

 

VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA 

08/07/13 NOMENAMENT  PRESIDENT I VICEPRESIDENT DE LA 
PONÈNCIA TÈCNICA ARTESANIA DE 
MALLORCA 

CATALINA SUREDA I 
JOSÉ MANUEL 
CARRILLO 

 

VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA 

05/07/13 NOMENAMENT  ASSESSOR JURÍDIC DE LA COMISSIÓ 
ARTESANIA 

CARMEN DE 
ESPAÑA FORTUNY 

 

VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA 

02/07/13 NOMENAMENT  DE LA PONÈNCIA TÈCNICA ARTESANIA 
DE MALLORCA I DE LA COMISSIÓ 
INSULAR 

ANA M. CATALÁN 
CARRERA 

 

VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA 

19/07/13 RECTIFICACIÓ DECRET 
ADJUDICACIÓ  

CONTRACTACIÓ OBRES 
CORRESPONENTS AL PROJECTE 
CONNEXIÓ AUTOPISTA LLEVANT MA-19 
AMB EL MOLINAR I CAMÍ FONDO 

  

VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA 

18/07/13 CONCEDIR TERCERA PRÒRROGA DEL TERMINI 
EXECUCIÓ OBRES CORRESPONENTS 
AL PROJECTE MODIFICAT NÚM.1 
PROJECTE ENLLAÇ MA-20 

MELCHOR 
MASCARÓ S.A 

 

 

 
 
RESOLUCIONS 
CONSELLERS 

      

DEPARTAMENT DATA 
DECRET 

TEMA COMENTARI DESTINATARI IMPORT  

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIÓ LOCAL  

11/07/2013 APROVAR FACTURES 
ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20130709 
UNITAT D'EMERGÈNCIES  Q/2013/966 

TERCERS VARIS 
 
 

2839,82  

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIÓ LOCAL  

15/07/2013 APROVAR FACTURES 
ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20130701 
UNITAT D'EMERGÈNCIES Q/2013/982 

TERCERS VARIS 1123,83  

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIÓ LOCAL  

16/07/2013 APROVAR FACTURES 
ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20130718 
UNITAT D'EMERGÈNCIES Q/2013/1011 

TERCERS VARIS 2169,06  

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIÓ LOCAL  

18/07/2013 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AD PER CONTRACTAR SERVEI 
REPARACIÓ MERCEDES -BENZ UNIMOG  
IB6885BZ SERVEI  BOMBERS D MCA. 
MITJANÇANT PROCEDIMENT 
CONTRACTE MENOR 

AUTO VIDAL, S.A. 8857,26  
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DEPARTAMENT DE 
COOPERACIÓ LOCAL  

18/07/2013 APROVAR FACTURES 
ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20130720 
UNITAT D'EMERGÈNCIES Q/2013/1027 

TERCERS VARIS 1862,89  

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIÓ LOCAL  

18/07/2013 APROVAR FACTURES 
ADO 

RELACIO FRES. 45/13000/20130721 
UNITAT D'EMERGÈNCIES Q/2013/1028 

TERCERS VARIS 1878,45  

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIÓ LOCAL  

18/07/2013 APROVAR FACTURES 
ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20130722 
UNITAT D'EMERGÈNCIES Q/2013/1029 

TALLERES COMINO 
LUQUE,SL 

2587,67  

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIÓ LOCAL  

18/07/2013 APROVAR FACTURES 
ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20130719 
UNITAT D'EMERGÈNCIES Q/2013/1030 

TERVERS VARIS 509,21  

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIÓ LOCAL  

19/07/2013 APROVAR FACTURES 
ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20130723 
UNITAT D'EMERGÈNCIES Q/2013/1050 

TERCERS VARIS 1648,94  

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIÓ LOCAL  

05/08/2013 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP.FISC.:161.7/10 P-P71/13 
RECONEIXER OBLIGACIÓ COMUNICA. 
SIRDEE SUMINIST., INSTAL. MANTEN. 
TERMINALS ACCES. COMUNICA. 
ASSOCIATS MATEIX 

TELEFÒNICA 
MOVILES ESPAÑA, 
SA 

72959,11  

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIÓ LOCAL  

06/08/2013 APROVAR FACTURES 
ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20130804 
UNNTAT D'EMERGÈNCIES Q/2013/1144 

NOVULNER SL 2944,66  

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIÓ LOCAL  

05/08/2013 APROVAR FACTURES 
ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20130805 
UNITAT D'EMERGÈNCIES Q/2013/1143 

TATEUNIO.SL 2995,17  

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIÓ LOCAL  

06/08/2013 APROVAR FACTURES 
ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/0806 UNITAT 
D'EMERGÈNCIES Q/2013/1145 

DISTRIBUCIIONES 
UNIVERSAL 
MALLORCA, SL 

2983,84  

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIÓ LOCAL  

06/08/2013 APROVAR FACTURES 
ADO 

RELACIÓ FRES. 15/13000/20130807 
UNITAT D'EMERGÈNCIES Q/2013/1146 

TERCERS VARIS 1619,13  

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIÓ LOCAL  

06/08/2013 ALTRES PARTICIPACIÓ ACTIVITATS PREVENCIÓ 
CIUTADANAM DEMOSTRACIONS 
PÚBLIQUES I ACTUACIONS DE 
FORMACIÓ I INFORMACIÓ PÚBLICA 

DIRECCIÓ 
D'EMERGÈNCIES 

  

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIÓ LOCAL  

14/06/2013 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT 

AUTORITZACIÓ DESPLAÇAMENT DTOR 
INSULAR COOPERACIÓ LOCAL I 
SUPORT MUNICIPAL PER ASSISTIR 
REUNIÓ DIPUTACIÓ DE LA CORUÑA 

DTOR DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL MATV 

  



 174

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIÓ LOCAL  

22/07/2013 ALTRES MODIFICACIÓ REGLAMENT DE 
COOPERACIÓ MUNICIPAL 

DEPARTAMENT 
COOPERACIÓ 
LOCAL 

  

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIÓ LOCAL  

30/07/2013 ALTRES REF. FISCALITZACIÓ:83,02/11    
MODFICACIÓ FORMA DE JUSTIFICAR 
L'APORTACIÓ ECONÒMICA AL 
CONSORCI "EUROLOCAL-MALLORCA" 
DE L'ANY 2011 

DEPARTAMENT 
COOPERACIÓ 
LOCAL,  CONSORCI 
EUROLOCAL-
MALLORCA  

  

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIÓ LOCAL  

30/07/2013 ALTRES REF. FISCALITZACIÓ:140.02/10 
MODIFICACIÓ DE LA FORMA DE 
JUSTIFICAR L'APORTACIÓ ECONÒMICA 
AL  CONSORCI  "EUROLOCAL-
MALLORCA" 

DEPARTAMENT 
COOPERACIÓ 
LOCAL I CONSORCI 
EUROLOCAL-
MALLORCA 

  

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIÓ LOCAL  

01/08/2013 ASSISTÈNCIA TÈCNICA 
MUNICIPAL 

ASSISTÈNCIA PER INFORMAR 
PROPOSTES LICITADOR EXP. 
CONTRACT. 16/2013 GESTIÓ SERVEI 
PÚBLIC LOCAL GESTIÓ INSTL. 
SPORTIVES I CENTRE ES PINARÓ  

AJUNTAMENT SON 
SERVERA I RLLR 

  

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIÓ LOCAL  

05/08/2013 APROVAR FACTURES 
ADO 

RELACIÓ FRES. Q/2013/1140  TERCERS VARIS 4303,92  

DEPARTAMENT DE 
COOPERACIÓ LOCAL  

08/08/2013 APROVAR FACTURES 
ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20130808 
UNITAT D'EMERGÈNCIES Q/2013/1153 

TERCERS VARIS 1794,77  

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

10/07/2013 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES SOCIEDAD ESTATAL 
DE CORREOS Y 
TELEGRAFOS, S.A. 

963,53  

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

12/07/2013 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES RELACIÓ Q/2013/978 4346,97  

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

12/07/2013 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES RELACIÓ Q/2013/980 740,39  

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

16/07/2013 ALTRES AUTORITZACÍO PER AL CONTROL DE 
COLOMS I TUDONS 

D.S.T.   

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

09/07/2013 ALTRES RENOVACIÓ PTC RÈGIM GENERAL 
VEDAT PM-11333 

J.C.M.   

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

09/07/2013 ALTRES RENOVACIÓ PTC RÈGIM GENERAL 
VEDAT PM-10438 

F.Mª.B.S.   

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

16/07/2013 ALTRES RENOVACIÓ PTC RÈGIM GENERAL 
VEDAT PM-11875 

J.Mª.C.F.   

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

16/07/2013 ALTRES RENOVACIÓ PTC RÈGIM GENERAL 
VEDAT PM-10218 

M.C.T.   

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

09/07/2013 ALTRES RENOVACIÓ PTC RÈGIM GENERAL 
VEDAT PM-10645 

A.O.LL.   
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DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

16/07/2013 ALTRES RENOVACIÓ PTC RÈGIM GENERAL 
VEDAT PM-10044 

PROMORENT, S.A.   

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

21/06/2013 ALTRES RENOVACIÓ PTC RÈGIM GENERAL 
VEDAT PM-11119 

F.B.B.   

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

11/07/2013 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ FOMENTO DE 
CONSTRUCCIONES 
Y CONTRATAS, S.A. 
Y LIMPIEZAS 
URBANAS DE 
MALLROCA, S.A. 
UTE 

107794,57  

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

11/07/2013 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ FOMENTO DE 
CONSTRUCCIONES 
Y CONTRATAS, S.A. 
Y LIMPIEZAS 
URBANAS DE 
MALLORCA, S.A. 
UTE 

50821,11  

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

11/07/2013 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ FOMENTO DE 
CONSTRUCCIONES 
Y CONTRATAS, S.A. 
Y LIMPIEZAS 
URBANAS DE 
MALLROCA, S.A. 
UTE 

64049,51  

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

16/07/2013 ALTRES AUTORITZACIÓ REALITZACIÓ PROVA 
CAÇA PRACTICA SENSE ABATIMENT 

ASSOCIACIÓ 
BALEAR CA DE 
MOSTRA 

  

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

10/07/2013 ALTRES AUTORITZACIÓ REALITZACIÓ PROVA 
RRCC  

ASSOCIACIÓ 
BALEAR DE TIR I 
CAÇA 

  

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

10/07/2013 ALTRES AUTORITZACIÓ REALITZACIÓ PROVA 
RRCC  

ASSOCIACIÓ 
BALEAR TIR I CAÇA 

  

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

10/07/2013 ALTRES AUTORITZACIÓ REALITZACIÓ PROVA 
TIR A GUATLERA A BRAÇ MECÀNIC 

S.C. MONTUÏRI   

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

16/07/2013 ALTRES AUTORITZACIÓ REALITZACIÓ PROVA 
TIR A GUÀTLERA VEDAT PM-10262 

CLUB TIR BONANY   

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

12/07/2013 ALTRES AUTORITZACIÓ REALITZACIÓ PROVA 
TIR A GUÀTLERA VEDAT PM-11083 

S.C. SANT JOAN   

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

12/07/2013 ALTRES AUTORITZACIÓ REALITZACIÓ PROVA 
RRCC  

S.C. POLLENÇA   

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

12/07/2013 ALTRES AUTORITZACIÓ ÚS INSTAL·LACIONS I 
EDIFICACIONS FINCA CAPOCORB PER 
REALITZACIÓ PROVA TIR AL COLOMÍ 

CLUB TIR BONANY   

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

12/07/2013 ALTRES AMPLIACIÓ VEDAT PM-10919 G.A.M.   

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

11/07/2013 ALTRES AMPLIACIÓ VEDAT PM-10574 FREDIMARTINEZ, 
S.L. 
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DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

15/07/2013 ALTRES SEGREGACIÓ VEDAT PM-10994 V.V.A.   

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

10/07/2013 ALTRES CREACIÓ VEDAT SON MOIX R.R.J.   

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

16/07/2013 ALTRES CANVI TITULAR VEDAT PM-10792 L.M.B.   

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

11/07/2013 ALTRES CANVI VEDAT PM-10336 G.S.J.D.   

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

11/07/2013 ALTRES CANVI TITULAR VEDAT PM-12144 SOLLERICH, S.A.   

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

11/07/2013 ALTRES CANVI TITULAR VEDAT PM-10684 F.P.LL.   

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

16/07/2013 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR  FUNDACIÓ JARDÍ 
BOTÀNIC SÓLLER 

  

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

18/07/2013 ADJUDICACIÓ 
EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ 

ADJUDICACIÓ CONTRATE 
SUBMINISTRAMENT CONTENIDORS 
RECOLLIDA SELECTIVA, MITJANÇANT 
PROCEDIMENT OBERT 

ROTOTANK, S.L. 124000,00  

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

24/06/2013 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0040/13 
PER RECONEIXEMENT 
RESPONSABILITAT I PAGAMENT 
ANTICIPAT SANCIÓ 

P.R.B. 551,00  

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

27/06/2013 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0072/13 

G.P.   

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

27/06/2013 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0071/13 

F.J.G.G.   

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

27/06/2013 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0057/13 

V.L.L.   

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

24/06/2013 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0062/13 

Z.J.   

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

18/07/2013 ALTRES AUTORITZACIÓ INSTAL·LACIÓ 
TANCAMET DESMUNTABLE DE FUSTA 
AL PATI REFUGI PONT ROMA (TM 
POLLENÇA) 

Y.H.   

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

17/07/2013 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0066/12 F.S.M. 511,10  

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

10/07/2013 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0066/13 

A.D.Q.   

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

10/07/2013 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0065/13 

B.S.D.   
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DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

24/06/2013 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0061/13 

C.R.M.   

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

10/07/2013 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0064/13 

A.C.   

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

24/07/2013 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0056/13 

O.R.B. / J.M.J.B. / 
J.P.M.G. 

  

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

24/07/2013 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0075/13 

P.S.R.   

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

17/07/2013 ALTRES ARXIU DENUNCIA INCLOSA EXPEDIENT 
SANCIONADOR CZ0070/13 

A.C.I.   

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

17/07/2013 ALTRES ARXIU DENUNCIA INCLOSA EXPEDIENT 
SANCIONADOR CZ0069/13 

B.M.J.   

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

17/07/2013 ALTRES ARXIU DENUNCIA INCLOSA EXPEDIENT 
SANCIONADOR CZ0068/13 

M.B.P.   

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

17/07/2013 ALTRES ARXIU DENUNCIA INCLOSA EXPEDIENT 
SANCIONADOR CZ0067/13 

J.E.M.   

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

24/07/2013 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0041/13 J.T.P. 1473,20  

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

22/07/2013 ALTRES AMPLIACIÓ VEDAT PM-10846 A.O.O.   

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

22/07/2013 ALTRES CANVI TITULAR VEDAT PM-11377 FORCH MED, S.L.   

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

23/07/2013 ALTRES SEGREGACIÓ VEDAT PM-10303 LISA DOS, S.A.   

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

25/07/2013 ALTRES AUTORITZACIÓ DESCASTAMENTS 
CABRES BORDES VEDAT PM-11190 

J.J.H.F.   

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

25/07/2013 ALTRES AUTORITZACIÓ DESCASTAMENTS 
CABRES BORDES VEDAT PM-10309 

J.J.H.F.   

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

24/07/2013 ALTRES AUTORITZACIÓ CONTROL COLOMS I 
TUDONS 

G.F.T.   

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

06/08/2013 ALTRES APROVACIÓ PTC RÈGIM ESPECIAL 
VEDAT PM-11503, 11504 i 11505 

N.R.O.   

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

29/07/2013 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0230/12 D.D.S. 101,00  
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DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

29/07/2013 ALTRES NO INCOACIÓ EXPEDIENT 
SANCIONADOR CZ0074-0063-0087/13 

?   

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

30/07/2013 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0099/13 

M.G.M.   

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

30/07/2013 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0098/13 

S.J.R.   

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

30/07/2013 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0083/13 

J.J.M.   

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

30/07/2013 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0076/13 

J.A.G.   

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

30/07/2013 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0073/13 

J.P.F.   

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

29/07/2013 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0097/13 

Z.A.   

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

29/07/2013 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0089/13 

I.F.A.   

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

29/07/2013 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0088/13 

E.S.P.   

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

29/07/2013 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0092/13 

J.R.   

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

23/07/2013 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0093/13 

T.R.   

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

23/07/2013 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0091/13 

G.N.M.   

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

23/07/2013 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0094/13 

M.S.A.   

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

23/07/2013 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0095/13 

R.M.R.   

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

23/07/2013 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0079/13 

R.G.T.   

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

18/07/2013 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0081/13 

M.J.M   

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

18/07/2013 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0080/13 

S.S.C.   
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DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

29/07/2013 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0106/13 

P.A.G.   

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

29/07/2013 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0105/13 

P.C.L.   

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

29/07/2013 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0096/13 

J.L.M.   

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

29/07/2013 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0090/13 

F.J.S.M.   

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

30/07/2013 ALTRES RECONEIXEMENT RESPONSABILITAT I 
PAGAMENT ANTICIPAT DE LA 
RESOLUCIÓ EXP. SANCIONADOR 
CZ0075/13 

P.S.R. 60,00  

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

24/07/2013 ALTRES AUTORITZACIÓ ÚS INSTAL·LACIONS I 
EDIFICACIONS FINCA CAPOCORB PER A 
LA REALITZACIÓ PROVA RRCC 

ASOCIACIÓ 
CAÇADORS 
BUNYOLA 

  

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

05/08/2013 ALTRES AUTORITZACIÓ ÚS INSTAL·LACIONS I 
EDIFICACIONS FINCA CAPOCORB PER A 
LA REALITZACIÓ PROVA RRCC 

ASSOCIAICÓ 
BALEAR TIR I CAÇA 

  

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

06/08/2013 ALTRES AUTORITZACIÓ REALITZACIÓ 
DEMOSTRACIÓ TIR AL VOL AMB ARC I 
CA DE MOSTRA I DE FALCONERIA 

ASSOCIAICÓ 
CAÇADORS DE 
BUNYOLA 

  

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

24/07/2013 ALTRES AUTORITZACIÓ CONTROL TUDONS M.T.E.   

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

25/07/2013 ALTRES AUTORITZACIÓ CONTROL COLOMS J.A.R.   

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

01/08/2013 ALTRES AUTORITZACIÓ REALITZACIÓ PROVA A 
GUATLERA VEDAT PM-10262 

ASSOCIACIÓ 
BALEAR TIR I CAÇA 

  

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

05/08/2013 ALTRES AUTORITZACIÓ DESCASTE CABRES 
BORDES PER LA SEVA INCIDÈNCIA 
SOBRE LA CAÇA I ELS RECURSOS 
CINEGÈTICS VEDAT PM-10177 

G.V.V.   

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

01/08/2013 ALTRES AUTORITZACIÓ REALITZACIÓ PROVA 
RRCC 

S.C. MARIA DE LA 
SALUT 

  

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

01/08/2013 ALTRES AUTORITZACIÓ CONTROL TUDONS G.P.O.   

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

15/07/2013 ALTRES APROVACIÓ COMPTES DESPESES RELACIÓ Q/2013/998 434,65  

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

24/07/2013 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES RELACIÓ 
Q/2013/1083 

3004,76  

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

15/07/2013 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES RELACIÓ Q/2013/991 656,15  
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DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

16/07/2013 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES RELACIÓ 
Q/2013/1012 

3346,39  

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

15/07/2013 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES BENDIX, S.A. 58,29  

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

15/07/2013 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES RELACIÓ Q/2013/992 987,36  

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

15/07/2013 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES RELACIÓ Q/2013/989 901,12  

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

24/07/2013 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA FIXA 

JUSTIFICAICÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ 
COMPTABLE 
J/2013/163 

186,70  

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

17/04/2013 COMISSIÓ DE SERVEIS AUTORITZACIÓ DESPLAÇAMENT 
COMISSIÓ SERVEIS 

M.S.A.   

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

17/04/2013 COMISSIÓ DE SERVEIS AUTORITZACIÓ DESPLAÇAMENT 
COMISSIÓ SERVEIS 

P.F.A.   

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

24/07/2013 COMISSIÓ DE SERVEIS AUTORITZACIÓ DESPLAÇAMENT 
COMISSIÓ SERVEIS 

A.G-D.A.   

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

24/07/2013 COMISSIÓ DE SERVEIS AUTORITZACIÓ DESPLAÇAMENT 
COMISSIÓ SERVEIS 

M.S.A.   

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

24/07/2013 COMISSIÓ DE SERVEIS AUTORITZACIÓ DESPLAÇAMENT 
COMISSIÓ SERVEIS 

P.F.A.   

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

24/07/2013 COMISSIÓ DE SERVEIS AUTORITZACIÓ DESPLAÇAMENT 
COMISSIÓ SERVEIS 

LL.A.G.   

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

24/07/2013 COMISSIÓ DE SERVEIS AUTORITZACIÓ DESPLAÇAMENT 
COMISSIÓ SERVEIS 

J.B.G.   

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

24/07/2013 COMISSIÓ DE SERVEIS AUTORITZACIÓ DESPLAÇAMENT 
COMISSIÓ SERVEIS 

J.N.C.   

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

24/07/2013 COMISSIÓ DE SERVEIS AUTORITZACIÓ DESPLAÇAMENT 
COMISSIÓ SERVEIS 

J.M.S.   

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

24/07/2013 COMISSIÓ DE SERVEIS AUTORITZACIÓ DESPLAÇAMENT 
COMISSIÓ SERVEIS 

J.M.P.V.   

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

17/06/2013 INCLUSIÓ NÒMINA PER 
DIETES 

INCLUSIÓ EN NÒMINA INDEMNITZACIÓ 
PER RAO DEL SERVEI 

A.G-D.A. 14,98  

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

17/06/2013 INCLUSIÓ NÒMINA PER 
DIETES 

INCLUSIÓ EN NÒMINA INDEMNITZACIÓ 
PER RAO DEL SERVEI 

M.S.A. 29,96  
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DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

17/06/2013 INCLUSIÓ NÒMINA PER 
DIETES 

INCLUSIÓ EN NÒMINA INDEMNITZACIÓ 
PER RAO DEL SERVEI 

P.F.A. 29,96  

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

01/08/2013 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

RECTIFICAICÓ RESOLUCIÓ DATA 
25/06/2013 

PERSONAL MEDI 
AMBIENT 

  

DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT 

31/07/2013 INICIAR EXPEDIENT DECLARACIÓ PÈRDUA DRET AL 
COBRAMENT PARCIAL SUBVENCIÓ 
NOMINATIVA 

FEDERACIÓ BALEAR 
DE CAÇA 

30118,17  

DEPARTAMENT DE 
PRESIDÈNCIA 

12/07/2013 INICIAR EXPEDIENT R. per iniciar expt. relatiu a l'adquisició i 
nistal·lació de diferents servidors 
seleccionats per Central de contractació de 
la D.Gral. de Patrimoni de l'Estat. 

Departament de 
Presidencia 

0,00  

DEPARTAMENT DE 
PRESIDÈNCIA 

10/07/2013 APROVACIÓ INICI EXP. 
CONTRACTACIÓ 

Relatiu al subministrament de 28 ordinadors 
complets amb 28TFT'S i 13 impressores pel 
CIM 

Direcció Gral. del 
Patrimoni de l'Estat 

0,00  

DEPARTAMENT DE 
PRESIDÈNCIA 

17/07/2013 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

R. per donar conformitat al full de 
quilometratge de juny 

Sra. Carmen de 
España Fortuny 

69,16  

DEPARTAMENT DE 
PRESIDÈNCIA 

03/07/2013 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2013/922 Suministrament perforadora 
juny 

DISTRIBUIDORA 
UNIVERSAL 
MALLORCA, SL 

123,42  

DEPARTAMENT DE 
PRESIDÈNCIA 

02/07/2013 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2013/921  FONT OASIS 
SL//AENA 
AEROPUERTOS, SA 

104,27  

DEPARTAMENT DE 
PRESIDÈNCIA 

10/07/2013 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA FIXA 

R.aprovar el compte justificatiu núm. 
J/2013/149 

Diversos segons 
relació adjunta 

99,65  

DEPARTAMENT DE 
PRESIDÈNCIA 

12/07/2013 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

Rectificació d'error relatiu a la R. 
d'aprovació del projecte de rehabilitació de 
la casa Tafona de Can Boi 

D.I. Projectes 261438,34  

DEPARTAMENT DE 
PRESIDÈNCIA 

16/07/2013 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Abonar la factura núm. CE13-M-28 de data 
28/2/13   

CABLEUROPA S.A.U. 18452,50  

DEPARTAMENT DE 
PRESIDÈNCIA 

16/07/2013 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2013/1005  Diversos segons 
relació adjunta 

3157,23  

DEPARTAMENT DE 
PRESIDÈNCIA 

17/07/2013 INICIAR EXPEDIENT Relatiu a la contractació del servei de 
menteniment i suport del sistema gestor de 
base de dades. 

Oracle Ibérica, SRL 63123,28  

DEPARTAMENT DE 
PRESIDÈNCIA 

17/07/2013 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2013/1023 Honoraris recurs de casació 
4044/11 Assoc. veïnats Secar Real contra 
sentència 390/2011 TSJIB 

Sra. Alejandro 
Gonzalez Salinas 

193,72  

DEPARTAMENT DE 
PRESIDÈNCIA 

17/07/2013 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2013/1022 Recurs casació 2352/2011 
Ramisipa, Torre Rioja, Aj. Andratx contra 
sentència TSJIB 42/07 

Sr. Alejandro 
Gonzalez Salinas 

99,28  

DEPARTAMENT DE 
PRESIDÈNCIA 

17/07/2013 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2013/1019 Honoraris recurs  cassació 
4856/2010 La Sirenita 10SL contra 
sentència 31/05710 TSJIB 

Sr. Alejandro 
Gonzalez Salinas 

193,72  

DEPARTAMENT DE 
PRESIDÈNCIA 

18/07/2013 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

R.O. derivada de la Fact. núm.47525673 de 
data 24/5/13 relatiu a manteniment de 
l'aplicació de MicroStation 

BENTLEY SISTEMS 
IBÉRICA, SA 

2250,59  
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DEPARTAMENT DE 
PRESIDÈNCIA 

18/07/2013 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

R.O.derivada de la Fact. núm.1/7166 de 
1/6/13 corresponnent a la quota de maig. de 
serv. zones wifi a la Biblioteca Cultura 
Artesana, refugi Muleta, refugi Tossals i 
Arxiu General 

WifiBalears, SL 508,20  

DEPARTAMENT DE 
PRESIDÈNCIA 

19/07/2013 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA FIXA 

Trasllat de justificació de bestreta 
J/2013/153 

CORREOS S.A. 609,91  

DEPARTAMENT DE 
PRESIDÈNCIA 

22/07/2013 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Relatiu a la partida 00.92420.48200 
assignació econòmica al  Grup Polític 
d'agost. 

Grups Polítics 5270,14  

DEPARTAMENT DE 
PRESIDÈNCIA 

22/07/2013 INICIAR EXPEDIENT Relatiu a la contractació del servei de 
manteniment del programa de gestió de 
recursos humans, procd.negociat 

CARLOS CASTILLA 
INGENIEROS, SA 

52496,02  

DEPARTAMENT DE 
PRESIDÈNCIA 

26/07/2013 APROVACIÓ INICI EXP. 
CONTRACTACIÓ 

Aprobació d'expt. de contractació del 
contracte dels serv. de transport, maneig i 
manteniment dels gegants del CIM 

Dept. Presidència 0,00  

DEPARTAMENT DE 
PRESIDÈNCIA 

26/07/2013 ALTRES Aprovació del Programa per la revisió, 
anàlisi i actualització del paquet de 
programari bàsic als lloc de feina del pers. 
del CIM 

Dept. de Presidència 0,00  

DEPARTAMENT DE 
PRESIDÈNCIA 

26/07/2013 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2013/1103  Diversos segons 
relació adjunta 

190,50  

DEPARTAMENT DE 
PRESIDÈNCIA 

26/07/2013 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2013/1104 Diversos segons 
relació adjunta 

1876,34  

DEPARTAMENT DE 
PRESIDÈNCIA 

26/07/2013 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2013/1106 Subministrament d'aigua/Fax 
revistero PVC 

MANANTIAL DE 
SALUD, 
SL/DISTRIBUIDORA 
UNIVERSAL 
MALLORCA 

275,40  

DEPARTAMENT DE 
PRESIDÈNCIA 

26/07/2013 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2013/1105 Suministrament 
d'aigua/Reparació bomba sumergida 

DELIVRA, SLU/ 
COFELY ESPAÑA, 
SAU 

1498,04  

DEPARTAMENT DE 
PRESIDÈNCIA 

26/07/2013 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2013/1107 Manual operativo del concurso 
de acreedores 

PALMA 
DISTRIBUCIONES, 
SL 

244,00  

DEPARTAMENT DE 
PRESIDÈNCIA 

26/07/2013 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

R.O. per lloguer opció compra fotocopiadora 
a Òrgans de Govern Presidència (juny) 

CANON ESPAÑA, SA 167,10  

DEPARTAMENT DE 
PRESIDÈNCIA 

26/07/2013 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

R.O. Lloguer opcio compra fotocopiadora 
Gabinet Premsa (juny) 

CANON ESPAÑA, SA 166,58  

DEPARTAMENT DE 
PRESIDÈNCIA 

26/07/2013 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

R.O. Lectura fotocopiadora Secretaria 
General 

CANON ESPAÑA SA 54,79  

DEPARTAMENT DE 
PRESIDÈNCIA 

26/07/2013 ALTRES Classificació de les proposicions i 
requeriment de doc. del contracte de serveis 
de publicitat i promoció del CIM 

Dept. de Presidència 0,00  

DEPARTAMENT DE 
PRESIDÈNCIA 

26/07/2013 DEVOLUCIÓ FIANÇA Retornar fiança definitiva Sra. Mercedes 
Rodriguez Salido 

1968,00  
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DEPARTAMENT DE 
PRESIDÈNCIA 

30/07/2013 ALTRES Devolució de taxa per expedició de 
documents per constitució de garantia en el 
procés de contractació...  

Sra. Mercedes 
Rodriguez Salido 

36,06  

DEPARTAMENT DE 
PRESIDÈNCIA 

16/07/2013 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Abonar la factura núm. CE13-M-42 de data 
1/4/13   

CABLEUROPA S.A.U. 18452,50  

DEPARTAMENT DE 
PRESIDÈNCIA 

19/07/2013 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

R.O. per la adquisició 15 equips informatics HEWLETT-PACKARD 
ESPAÑOLA SL 

14904,42  

DEPARTAMENT DE 
PRESIDÈNCIA 

24/07/2013 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Expedició de pagament a justificar amb 
l'objecte de disposar d'un fons. 

Sr. Antoni Salom 
Martorell 

556,22  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30/05/2013 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI SERVEIS 
GENERALS 

? 1143,02  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30/05/2013 ALTRES DEVIOLUCIÓ AVAL S.M.B. 170727,40  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30/05/2013 APROVACIÓ 
LIQUIDACIÓ 

APROVACIÓ LIQUIDACIÓ PREU PÚBLIC 
PEL CONTROL DE QUALITAT DE LES 
OBRES PÚBLIQUES A LES CARRETERES 

AGLOMERADOS 
MALLORCA S.A. 

1203,83  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30/05/2013 APROVACIÓ 
LIQUIDACIÓ 

APROVACIÓ LIQUIDACIÓ PREU PÚBLIC 
PEL CONTROL DE QUALITAT DE LES 
OBRES PÚBLIQUES A LES CARRETERES 

UTE EIX CENTRAL 353,70  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30/05/2013 ALTRES REINTEGRAMENT ABONAMENT 
INDEGUT 

REPSOL BUTANO 
S.A. 

615,60  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30/05/2013 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA FIXA 

JUSTIFICACIÓ DE BESTRETA DE CAIXA 
FIXA 

RECAPTACIÓ 209,80  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30/05/2013 APROVACIÓ 
LIQUIDACIÓ 

APROVACIÓ LIQUIDACIÓ DEL PREU 
PÚBLIC PEL CONTROL DE QUALITAT DE 
LES OBRES PÚBLIQUES A LES 
CARRETES 

UTE ACSA OBRAS E 
INFRAESTRUCTURA
S I FERRER PONS 
HERMANOS S.A. 

1323,45  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30/05/2013 APROVACIÓ 
LIQUIDACIÓ 

APROVACIÓ LIQUIDACIÓ PREU PÚBLIC 
PEL CONTROL DE QUALITAT DE LES 
OBRES PÚBLIQUES A LES CARRETERES 

CONSTRUCCIONES 
Y 
PAVIMENTACIONES 
SIQUIER  

201,09  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30/05/2013 APROVACIÓ 
LIQUIDACIÓ 

APROVAR LIQUIDACIÓ PREU PÚBLIC 
PEL CONTROL DE QUALITAT DE LES 
OBRES PÚBLIQUES A LES CARRETERES 

VIAS Y 
CONSTRUCCIONES 
S.A. 

446,30  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30/05/2013 APROVACIÓ 
LIQUIDACIÓ 

APROVAR LIQUIDACIÓ PREU  PÚBLIC 
PEL CONTROL DE QUALITAT DE LES 
OBRES PÚBLIQUES A LES CARRETERES 

UTE EIX PONENT 
LLEVANT 

83,36  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30/05/2013 INICIAR EXPEDIENT INICI EXPEDIENT CONTRACTACIÓ 
SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE 
VEHICLES DEL CONSELL DE MALLORCA 
I DE CALEFACCIÓ PER A LA CALDERA 
DE PALAU REIAL MITJANÇANT 
TRAMITACIÓ ORDINÀRIA I 
PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE 
PUBLICITAT 

?   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30/05/2013 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI SERVEIS 
GENERALS 

? 376,74  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30/05/2013 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI SERVEIS 
GENERALS 

? 471,80  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30/05/2013 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI LLAR DE LA 
JOVENTUT 

? 1124,43  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30/05/2013 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 
039A/2011 

G.O.G. 89,76  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30/05/2013 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 056/2013 J.D.F. 1084,21  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30/05/2013 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 071/2013 M.A.S.O. 1511,83  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30/05/2013 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 039/2013 OBRAS Y 
PROMOCIONES 
COMAS S.A. 

632,83  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30/05/2013 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 040/2013 M.B.C. 1567,88  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

31/05/2013 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 051/2013 REFRILOG S.L. 822,00  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

31/05/2013 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT 

AUTORITZACIÓ DESPLAÇAMENT EN 
COMISSIÓ DE SERVEIS 

C.M.A.M.   
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DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

31/05/2013 ENDOSSAMENT 
FACTURES ENTITATS 
BANCÀRIES 

ENDÓS CERTIFICACIÓ 40 "PROJECTE 
DE CONSERVACIÓ XARXA DE 
CARRETERES DEL CONSELL DE 
MALLORCA ZONA 8" 

MELCHOR 
MASCARÓ SAU 

250459,14  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/06/2013 ALTRES APROVACIÓ EXPEDIENT LICITACIÓ 
EXPLOTACIÓ BAR CAFETERIA I 
RESTAURANT UBICAT  A LA LLAR DE LA 
JOVENTUT DEL CONSELL DE 
MALLORCA 

?   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/06/2013 ALTRES APROVACIÓ MANAMENT A JUSTIFICAR DEPARTAMENT 
D'URBANISME 

395183,66  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/06/2013 ALTRES APROVACIÓ DE LA DESPESA PER A LA 
RESTAURACIÓ DE QUATRE MOBLES DE 
VALOR HISTÒRIC ARTÍSTIC PROPIETAT 
DEL CONSELL DE MALLORCA 

MARIA DE LLUCH 
MOREY SUAU 

3944,60  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/06/2013 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA FIXA 

JUSTIFICACIÓ DE BESTRETA DE CAIXA 
FIXA 

SERVEIS GENERALS 2530,02  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/06/2013 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 069/2013 J.A.Q.O. 683,85  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/06/2013 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA FIXA 

JUSTIFICACIÓ DE BESTRETA DE CAIXA 
FIXA 

RECAPTACIÓ 338,38  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/06/2013 ALTRES CANCEL·LACIÓ DIPÓSIT PREVI 
OCUPACIÓ FINCA 191 OBRA "MILLORA 
CARRETERA MA-5020 TRAM 
LLUCMAJOR-PORRERES" 

? 215,25  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/06/2013 ALTRES CANCEL·LACIÓ DIPÒSIT 
CORRESPONENT OCUPACIÓ FINCA 5.1 
OBRA "VARIANT DE PORTO CRISTO. 
TRAM ENTRE CTRA. 4020 I MA-4014" 

? 21380,51  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/06/2013 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI LLAR DE LA 
JOVENTUT 

? 2486,99  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/06/2013 ALTRES APROVACIÓ CONTRACTACIÓ 
CENTRALITZADA (LLOGUER AMB OPCIÓ 
DE COMPRA) D'UNA FOTOCOPIADORA 
PER AL SERVEI DE TRESORERIA 

CANON ESPAÑA S.A. 9345,75  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/06/2013 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI SERVEIS 
GENERALS 

? 633,88  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/06/2013 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 049/2013 INMOBILIARIA 
PRISETERMODE S.L. 

2299,52  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/06/2013 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 421/2010 P.C.C. 798,72  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/06/2013 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 237/2012 MALLORCA 
APAREJADORES 
S.L. 

1068,72  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/06/2013 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 469/2012 M.C.G.G. 88,87  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/06/2013 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 471/2012 R.O.G. 897,89  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/06/2013 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 055/2013 C.P. C/ PORTA 
PINTADA, 6 

30017,04  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/06/2013 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 058/2013 J.T.M. 1151,37  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/06/2013 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD  J.M.L.F. 327,83  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/06/2013 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 061/2013 C.P. C/ CONCORDIA, 
39 

759,17  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/06/2013 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 062/2013 ES CAMP DES 
MORO CB 

690,00  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/06/2013 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 075/2013 CLARA CORRO C.B. 3689,82  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/06/2013 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 078/2013 DIEMAR BALEAR 
S.L. 

4114,07  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/06/2013 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 105/2013 B.A.M. 651,56  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

06/06/2013 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

CONCESSIÓ BESTRETA 100% 
APORTACIÓ ANY 2013 

FUNDACIÓ TEATRE 
DEL MAR 

20000,00  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

06/06/2013 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI SERVEIS 
GENERALS 

? 658,75  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

06/06/2013 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI SERVEIS 
GENERALS 

? 2571,69  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

06/06/2013 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 072/2013 CONSTRUCCIONES 
SALEM S.A. 

2951,08  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

06/06/2013 INCLUSIÓ NÒMINA PER 
DIETES 

INCLUSIÓ EN NÒMINA DESPESES 
ASSISTÈNCIA A CURS 

J.T.P. 84,70  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

07/06/2013 INCLUSIÓ NÒMINA PER 
DIETES 

INCLUSIÓ EN NÒMINA DESPESES PER 
ASSISTÈNCIA A CURS 

P.B.N. 121,00  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

07/06/2013 INCLUSIÓ NÒMINA PER 
DIETES 

INCLUSIÓ EN NÒMINA DESPESES 
ASSITÈNIA A CURS 

A.J.S. 150,00  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

07/06/2013 ALTRES CANCEL·LACIÓ DIPÒSIT OCUPACIÓ 
FINCA 195 OBRA "MILLORA CARRETERA 
MA-5020 TRAM LLUCAJOR-PORRERES" 

B.B.M. 226,38  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

07/06/2013 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA FIXA 

JUSTIFICACIÓ DE BESTRETA DE CAIXA 
FIXA 

RECAPTACIÓ 532,43  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

07/06/2013 ALTRES DEVOLUCÓ TAXA EXPEDICIÓ 
DOCMENTS FIANÇA DEFINITIVA 
ADJUDICACIÓ CONTACTE SERVEI DE 
TELECOMUNICACIONS CONSELL DE 
MALLORCA 

TELEFÓNICA 
MÓVILES ESPAÑA 
SAU 

36,06  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/06/2013 ALTRES CANCEL·LACIÓ DIPÒSIT LIQUIDACIÓ 
"PROJECTE DE CONVERSIÓ DE LA MA-
15 EN CARRETERA DE DOBLES 
CALÇADA SOBRE VIA EXISTENT TRAM 
MONTUÏRI-MANACOR" 

B.F.A. 5707,80  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

10/06/2013 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI LLAR DE LA 
JOVENTUT 

? 3580,54  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

10/06/2013 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT LIQUIDACIÓ RETRIBUCIÓ 
VARIABLE CORRESPONENT A L'ANY 
2011 

CARRETERA 
PALMA-MANACOR 
CONCESSIONÀRIA 
DEL CIM 

2650947,01  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

12/06/2013 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA FIXA 

JUSTIFICACIÓ DE BESTETA DE CAIXA 
FIXA 

SERVEIS GENERALS 939,84  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

12/06/2013 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA FIXA 

JUSTIFICACIÓ DE BESTRETA DE CAIXA 
FIXA 

SERVEIS GENERALS 1424,94  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

12/06/2013 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI SERVEIS 
GENERALS 

? 5989,28  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

12/06/2013 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES COMISSIÓ PER 
PERCENTATGE DE DSCOMPTE DE TPV 

CAIXABANK S.A.   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

12/06/2013 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES COMISSIÓ PER 
PERCENTATGE DE DESCOMPTE DE TPV 

MARE NOSTRUM 
S.A. 

39,28  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

12/06/2013 ALTRES CONSIGNACIÓ A L CAIXA GENERALS DE 
DIPÒSITS DE VARIS IMPORTS 
D'EXPROPIACIONS 

?   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13/06/2013 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA FIXA 

JUSTIFICACIÓ DE BESTRETA DE CAIXA 
FIXA 

SERVEIS GENERALS 760,67  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13/06/2013 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI SERVEIS 
GENERALS 

? 618,58  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13/06/2013 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI SERVEIS 
GENERALS 

? 1698,60  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13/06/2013 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA FIXA 

JUSTIFICACIÓ DE BESTRETA DE CAIXA 
FIXA 

RECAPTACIÓ 161,93  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

14/06/2013 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI LLAR DE LA 
JOVENTUT 

? 1332,83  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

14/06/2013 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT BESTRETA 100% 
APORTACIÓ ANUAL 

UNED 350000,00  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

17/06/2013 ALTRES AUTORITZACIÓ REPARACIÓ CABLES DE 
FIBRA ÒPTICA SERVEI ITV 

TELEFÓNICA DE 
ESPAÑA SAU 

  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

17/06/2013 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE 
CRÈDIT DEPARTAMENT D'HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA EXERCICI 2013 

? 432768,58  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

17/06/2013 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE 
CRÈDIT DEPARTAMENT D'HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA ANYS 2007, 2009, 2010, 
2011, 2012 

? 832801,69  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

17/06/2013 ALTRES DELEGACIÓ PER ACARAR O 
AUTENTICAR CÒPIES 

TRESORERIA   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

17/06/2013 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI SERVEIS 
GENERALS 

? 37571,00  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

17/06/2013 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE 
CRÈDITS DEPARTAMENT DE 
PRESIDÈNCIA ANYS 2008, 2009, 2010, 
2011 I 2012 

? 155995,83  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

18/06/2013 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT ANUALITAT 2011 PLA DE 
COMPETITIVITAT TURÍSTICA MALLORCA 
DIVERSA ARTÀ SORPREN 

BANCO DE 
SANTANDER 

745,58  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

18/06/2013 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT ANUALITAT 2011 PLA DE 
COMPTETITIVITAT TURÍSTICA 
MALLORCA DIVERSA ARTÀ SORPREN 

BANCO DE 
SANTANDER 

745,58  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

18/06/2013 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI LA 
MISERICÒRDIA 

? 423,38  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

18/06/2013 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI LA 
MISERICÒRDIA 

? 2889,32  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

18/06/2013 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI LA 
MISERICÒRDIA 

? 2693,47  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

18/06/2013 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA FIXA 

JUSTIFICACIÓ DE BESTRETA DE CAIXA 
FIXA 

SERVEIS GENERALS 1310,13  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

18/06/2013 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE 
CRÈDITS DEPARTAMENT D'URBANISME 

? 60808,59  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

18/06/2013 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE 
CRÈDITS DEPARTAMENT D'URBANISME 
I TERRITORI 

? 108407,99  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

19/06/2013 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE 
CRÈDITS DEPARTAMENT D'HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA 

? 22648,83  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

19/06/2013 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE 
CRÈDIT DEPARTAMENT D'HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA EXERCICI 2013 

? 26362,52  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

19/06/2013 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE 
CRÈDITS DEPARTAMENT D'HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA EXERCICI 2013 

? 27242,96  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

19/06/2013 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE 
CRÈDITS DEPARTAMENT D'HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA EXERCICI 2013 

? 22900,65  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

19/06/2013 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 081/2013 J.J.M.P. 1141,73  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

19/06/2013 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE 
CRÈDITS DEPARTAMENT DE MEDI 
AMBIENT 

? 5125,28  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

19/06/2013 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE 
CRÈDITS DEPARTAMENT DE MEDI 
AMBIENT 

? 44627,96  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

19/06/2013 ENDOSSAMENT 
FACTURES ENTITATS 
BANCÀRIES 

ENDÓS CERTIFICACIÓ 21 PROJECTE DE 
CONSERVACIÓ INTEGRAL XARXA DE 
CARRETERES DEL CONSELL DE 
MALLORCA EIX PONENT-LLEVANT 

UTE CONSERVACIÓ 
PONENT-LLEVANT / 
BBVA 

181543,01  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

19/06/2013 ENDOSSAMENT 
FACTURES ENTITATS 
BANCÀRIES 

ENDÓS CERTIFICACIÓ 22 PROJECTE DE 
CONSERVACIÓ INTGRAL DE LA XARXA 
DE CARRETERES DEL CONSELL DE 
MALLORCA EIX PONENT LLEVANT 

UTE CONSERVACIÓ 
PONENT -LLEVANT / 
BBVA 

155007,45  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

19/06/2013 ENDOSSAMENT 
FACTURES ENTITATS 
BANCÀRIES 

ENDÓS CERTIFICACIÓ 23 PROJECTE DE 
CONSERVACIÓ INTEGRAL XARXA DE 
CARRETERES DEL CONSELL DE 
MALLORCA EIX PONENT LLEVANT 

UTE CONSERVACIÓ 
PONENT - LLEVANT / 
BBVA 

161510,40  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

19/06/2013 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

BESTRETA 100% APORTACIÓ 
ORDINÀRIA 

CONSORCI SERRA 
DE TRAMUNTANA 
PATRIMONI 
MUNDIAL 

200000,00  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20/06/2013 DEIXAR SENSE 
EFECTE 

DEIXAR SENSE EFECTE RESOLUCIÓ DE 
15/03/2013 D'APROVACIÓ DEL 
PROGRAMA TEMPORAL DE REFORÇ 
DEL SERVEI DE CONTROL FINANCER 
DE LA INTERVENCIÓ GENERAL DEL 
DEPARTAMENT D'HISENDA I FUNCIÓ 
¿PÚBLICA 

?   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20/06/2013 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI LLAR DE LA 
INFANCIA 

? 930,41  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20/06/2013 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT APORTACIÓ 1 CONSORCI CENTRE 
DE LA UNED DE LES 
ILLES BALEARS 

100000,00  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20/06/2013 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA FIXA 

JUSTIFICACIÓ DE BESTRETA DE CAIXA 
FIXA 

SERVEIS GENERALS 1369,20  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20/06/2013 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT APORTACIÓ JUNY FUNDACIÓ CASA 
MUSEU LLORENÇ 
VILLALONGA, PARE 
GINARD I BLAI 
BONET 

76290,43  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20/06/2013 ENDOSSAMENT 
FACTURES ENTITATS 
BANCÀRIES 

ENDÓS CERTIFICACIÓ 1 BARRERA DE 
SEGURETAT MIXTA DE FUSTA I ACER 
AMB SUPORTS CADA QUATRE METRES 
CARRETERA MA-6014 

TREBALLS DEL 
BOSC, S.L. / 
COLONYA CAIXA 
D'ESTALVIS DE 
POLLENÇA 

57637,66  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/06/2013 ALTRES APROVACIÓ PROGRAMA TEMPORAL DE 
SUPORT PER A LA FISCALITZACIÓ A 
POSTERIORI DEL EXPEDIENTS DE 
CONCESSIONS D'AJUDES I DELS 
EXPEDIENTS NO SOTMESOS A 
FISCLITZACIÓ PRÈVIA DE LA 
INTERVENCIÓ GENERAL DEL CONSELL 
DE MALLORCA 

?   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/06/2013 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SERVEI DE COBRAMENT PER 
IMPLANTACIÓ DEL PAGAMENT 
TELEMÀTIC 

CAIXABANK S.A. 1500,00  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/06/2013 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT APORTACIÓ JULIOL FUNDACIÓ CASA 
MUSEU LLORENÇ 
VILLALONGA, PARE 
GINARD I BLAI 
BONET 

76290,42  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/06/2013 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

DESESTIMACIÓ RECLAMACIÓ DE 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL 

A.S.M. 9587,48  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/06/2013 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE 
CREDITS DEPARTAMENT DE 
COOPERACIÓ LOCAL ANYS 2012 I 2013 

? 19183,14  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/06/2013 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 080/2013 POMPAS FUNEBRES 
MANACOR S.A. 

315,91  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/06/2013 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 084/2013 M.S.S. 3104,77  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/06/2013 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 339/2012 T.C.T. 154,00  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/06/2013 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 214/2011 B.R.B. 1830,06  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/06/2013 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 214/2011 B.R.B. 1830,06  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/06/2013 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 303/2010 PROJECTES SA 
SIVINA S.L. 

2943,33  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/06/2013 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 426/2009 VERMIX ROUGE S.L. 5546,00  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/06/2013 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 085/2013 M.M.L.A. 576,48  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/06/2013 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 086/2013 PROMOCIONES 
ROMULUS DE 
BEDON S.L. 

1197,00  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/06/2013 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 088/2013 POIMA 15 S.L. 10534,00  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/06/2013 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 089/2013 POIMA 15 S.L. 8755,72  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/06/2013 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 067/2013 MAC DE TORRENT 
S.L. 

3926,00  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/06/2013 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 070/2013 M.C.M.Z. 6910,53  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/06/2013 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 043/2013 PROMOCIONES 
SANCHEZ BALEAR 
S.L. 

2756,52  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/06/2013 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI LLAR DE LA 
INFANCIA 

? 1351,30  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

24/06/2013 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT BESTRETA 100% 
APORTACIÓ ANUAL  

FUNDACIÓ TEATRE 
PRINCIPAL DE 
PALMA 

2400000,00  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

24/06/2013 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT 2N PAGAMENT 
APORTACIÓ 

CONSORCI CENTRE 
DE LA UNED A LES 
ILLES BALEARS 

100000,00  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

24/06/2013 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI SERVEIS 
GENERALS 

? 438,61  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/06/2013 COMPENSACIÓ DEUTE COMPENSACIÓ DEUTE AMB LA 
COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES 
BALEARS COM A CONSEQÜENCIA DE LA 
SUBVENCIÓ CONCEDIDA PEL 
PROJECTE "MALLORCA L'ILLA DIGITAL 
FASE ii" 

? 293938,69  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/06/2013 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT 3R PAGAMENT 
APROTACIÓ 

CENTRE DE LA 
UNED DE LES ILLES 
BALEARS 

100000,00  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/06/2013 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT APORTACIÓ FEBRER 
MARÇ I ABRIL 

FUNDACIÓ TEATRE 
PRINCIPAL DE 
PALMA 

600000,00  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/06/2013 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI LA 
MISERICORDIA 

? 1840,78  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/06/2013 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT APORTACIÓ GENER FUNDACIÓ TEATRE 
PRINCIPAL DE 
PALMA 

200000,00  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/06/2013 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 065/2013 N.V.Z. 1920,41  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/06/2013 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 068/2013 J.R.F. 468,17  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/06/2013 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 057/2013 A.B.V. 1334,12  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/06/2013 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 348/2012 J.M.T. 476,68  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/06/2013 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 048/2013 INMOBILIARIA 
PRISETERMODE S.L. 

7586,27  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/06/2013 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 095/2013 CECADASA S.L. 2278,21  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/06/2013 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 083/2013 H.T. 4971,70  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26/06/2013 ALTRES CLASSIFICACIÓ OFERTES CONTRACTE 
SERVEI DE MANTENIMENT I 
CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA 
EXTERIOR I INTERIOR DELS EDIFICIS 
DEL CONSELL 

?   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26/06/2013 ENDOSSAMENT 
FACTURES ENTITATS 
BANCÀRIES 

ENDÓS FACTURES DE RECOLLIDA 
SELECTIVA 

MELCHOR 
MASCARÓ S.A.- NET 
I FRESC S.L. Y 
HERMANOS 
PALLICER PONS S.A. 
/ BANCO DE 
SABADELL 

42303,33  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26/06/2013 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI SERVEIS 
GENERALS 

? 526,78  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26/06/2013 ENDOSSAMENT 
FACTURES ENTITATS 
BANCÀRIES 

ENDÓS FACTURES DE RECOLLIDA 
SELECTIVA 

MELCHOR 
MASCARÓ S.A. - NET 
I FRESC S.L. Y 
HERMANOS 
PALLICER PONS S.A. 
/ CAIXABANK S.A. 

745541,62  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26/06/2013 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT 4T PAGAMENT 
APORTACIÓ 

CONSORCI CENTRE 
DE LA UNED DE LES 
ILLES BALEARS 

50000,00  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

27/06/2013 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI LA 
MISERICORIDA 

? 582,31  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

28/06/2013 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA SERVEIS GENERALS 929,14  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

01/07/2013 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

LIQUIDACIÓ PROVISIONAL CÀNONS 
CONTRACTE DE CONCESSIÓ GESTIÓ 
DE RESIDUS URBANS DE MALLORCA 

TIRME S.A. 295048,18  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

01/07/2013 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

LIQUIDACIÓ PROVISIONAL CÀNONS 
CONTRACTE CONCESSIÓ SERVEI 
PÚBLIC RESIDUS CONTRUCCIÓ 

MAC INSULAR S.L. 275739,16  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

01/07/2013 ENDOSSAMENT 
FACTURES ENTITATS 
BANCÀRIES 

ENDÓS CERTIFICACIÓ 37 PROJECTE DE 
CONSERVACIÓ XARXA DE 
CARRETERES DEL CONSELL DE 
MALLORCA ZONA 6 

AGLOMERADOS 
MALLORCA S.A. / 
BANCO DE 
VALENCIA 

210150,10  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

01/07/2013 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA FIXA 

JUSTIFICACIÓ DE BESTRETA DE CAIXA 
FIXA 

SERVEIS GENERALS 1298,63  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

01/07/2013 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA FIXA 

JUSTIFICACIÓ DE BESTRETA DE CAIXA 
FIXA 

SERVEIS GENERALS 939,84  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/07/2013 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA FIXA 

JUSTIFICACIÓ DE BESTRETA DE CAIXA 
FIXA 

URBANISME 859,43  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/07/2013 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI LLAR DE LA 
JOVENTUT 

? 1057,24  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/07/2013 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA FIXA 

JUSTIFICACIÓ DE BESTRETA DE CAIXA 
FIXA 

SERVEIS GENERALS 171,61  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/07/2013 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT EXPROPIACIONS ? 1068,07  



 196

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/07/2013 INCLUSIÓ NÒMINA PER 
DIETES 

INCLUSIÓ EN NÒMINA DESPESES 
DESPLAÇAMENT EN COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

C.M.A.M. 741,85  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/07/2013 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI LLAR DE LA 
JOVENTUT 

? 1769,02  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/07/2013 ALTRES CANVI D'ADSCRIPCIÓ FURGONETA 
CITROEN BERLINGO IB6148DG DEL 
SERVEI D'ESPORTS AL SERVEI 
D'INFÒRMÀTICA 

?   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/07/2013 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

RECTIFICAR RESOLUCIÓ ORDENACIÓ 
PAGAMENT RELACIÓ DE FACTURES ITV 
Q/2013/672 

? 2718,36  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/07/2013 ENDOSSAMENT 
FACTURES ENTITATS 
BANCÀRIES 

ENDÓS FACTURES CERTIFICACIÓ 24 
PROJECTE DE CONSERVACIÓ 
INTEGRAL MA-13 I TRAM DE LA MA-13A 
EIX CENTRAL 2011-2014 

UTE CONSERVACIÓ 
EIX CENTRAL / 
MELCHOR 
MASCARÓ / BANCO 
SABADELL 

194787,70  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/07/2013 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA FIXA 

JUSTIFICACIÓ DE BESTRETA DE CAIXA 
FIXA 

SERVEIS GENERALS 1449,91  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/07/2013 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI LA 
MISERICORDIA 

? 2318,24  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/07/2013 ALTRES RECLAMACIÓ RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL  

S.P.M.   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/07/2013 ALTRES AUTORITZACIÓ CONTRACTE DE 
FACTORING NUM. 500615 SUBSCRIT 
ENTRE GRÁFICA PLANISI S.A. I SA 
NOSTRA DE INVERSIONES 
ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE 
CRÉDITO SAU 

?   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/07/2013 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT APORTACIÓ MAIG FUNDACIÓ TEATRE 
PRINCIPAL DE 
PALMA 

200000,00  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/07/2013 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT BESTRETA 100% 
APORTACIÓ 

FUNDACIÓ CASTELL 
D'ALARÓ 

3005,00  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/07/2013 ENDOSSAMENT 
FACTURES ENTITATS 
BANCÀRIES 

ENDÓS CERTIFICACIÓ 41 PROJECTE DE 
CONSERVACIÓ XARXA DE 
CARRETERES DEL CONSELL DE 
MALLORCA ZONA 8 

MELCHOR 
MASCARÓ SAU / 
BANO SABADELL 

67768,71  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/07/2013 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT 

AUTORITZACIÓ DESPLAÇAMENT 
DIRECTOR INSULAR D'HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA A LA COMISSIÓ 
BILATERAL MIXTA DE PROGRAMACIÓ, 
SEGUIMENT I CONTROL DEL CONVENI 
DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL 
MINISTERI DE FOMENT I EL CONSELL 
DE MALLORCA EN MATÈRIA DE 
CARRERES A MADRID 

?   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

09/07/2013 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT APORTACIÓ JUNY FUNDACIÓ TEATRE 
PRINCIPAL DE 
PALMA 

200000,00  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

09/07/2013 ALTRES CONSIGNACIÓ A LA CAIXA GENERAL DE 
DIPÒSITS DEL TRESOR PÚBLIC IMPORT 
EXPROPIACIÓ 

S.I.M. 790,76  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

09/07/2013 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

RECTIFICACIÓ RESOLUCIÓ 
REINTEGRAMENT DE PAGAMENT 
INDEGUT 

REPSOL BUTANO 
S.A. 

651,60  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

09/07/2013 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA FIXA 

JUSTIFICACIÓ DE BESTRETA DE CAIXA 
FIXA 

SERVEIS GENERALS 984,59  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

10/07/2013 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT COMISSIÓ PER 
PERCENTATGE DE DESCOMPTE DE TPV 

MARE NOSTRUM 
S.A. 

48,21  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

10/07/2013 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT APORTACIÓ JULIOL FUNDACIÓ TEATRE 
PRINCIPAL DE 
PALMA 

200000,00  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

10/07/2013 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI SERVEIS 
GENERALS 

? 3722,88  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

10/07/2013 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI LLAR DE LA 
JOVENTUT 

? 1011,27  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

10/07/2013 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT COMISSIÓ PER 
PERCENTATGE DE DESCOMPTE DE TPV 

CAIXABANK S.A.   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

11/07/2013 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT APORTACIÓ AGOST FUNDACIÓ TEATRE 
PRINCIPAL DE 
PALMA 

200000,00  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

11/07/2013 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI LLAR DE LA 
JOVENTUT 

? 462,33  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

11/07/2013 ADJUDICACIÓ 
EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ 

ADJUDICACIÓ CONTRACTACIÓ 
RE¿PARACIONS PUNTUALS TORRES DE 
PARCS DE BOMBERS D'INCA, CALVIÀ I 
MANACOR 

PIETRA 
RESTAURACIÓN Y 
EDIFICACIÓN S.L. 

36044,46  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

11/07/2013 ALTRES ADSCRIPCIÓ FURGONETA PEUGEOT 
BOX IB2801DH DEL SERVEI D'ESPORTS 
AL DE MEDI AMBIENT 

?   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

11/07/2013 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI SERVEIS 
GENERALS 

? 2383,22  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

11/07/2013 ALTRES DENEGACIÓ REINTEGRAMENT C.S.J. 6631,46  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

11/07/2013 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT BESTETA 50%  
SUBVENCIÓ 

FEDERACIÓ DE 
BÀQUET DE LES 
ILLES BALEARS 

40567,11  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

11/07/2013 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT BESTETA 50%  
SUBVENCIÓ 

FEDERACIÓ BALEAR 
DE NATACIÓ 

10774,00  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

12/07/2013 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT APORTACIÓ SETEMBRE FUNDACIÓ TEATRE 
PRINCIPAL DE 
PALMA 

200000,00  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

12/07/2013 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI SERVEIS 
GENERALS 

? 1107,68  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

12/07/2013 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI SERVEIS 
GENERAL 

? 1111,14  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

12/07/2013 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT BESTETA 50%  
SUBVENCIÓ 

FEDERACIÓ BALEAR 
DE TAEKWONDO 

4594,50  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

12/07/2013 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT BESTETA 50%  
SUBVENCIÓ 

FEDERACIÓ DE 
VOLEIVOL DE LES 
ILLES BALEARS 

9817,21  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

15/07/2013 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

CONSIGNACIÓ A LA CAIXA GENERAL DE 
DIPÒSITS DEL TRESOR PÚBLIC 

D.H.P. 669,71  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

15/07/2013 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT APORTACIÓ OCTUBRE FUNDACIÓ TEATRE 
PRINCIPAL DE 
PALMA 

200000,00  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

15/07/2013 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI SERVEIS 
GENERALS 

? 106,26  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

15/07/2013 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI LLAR DE LA 
JOVENTUT 

? 1162,93  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

15/07/2013 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE 
CRÈDITS DEPARTAMENT DE 
PRESIDÈNCIA 

? 3144,65  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

15/07/2013 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE 
CRÈDITS DEL DEPARTAMENT DE 
PRESIDÈNCIA 

? 5822,33  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

17/07/2013 ALTRES CLASSIFICACIÓ OFERTES CONTRACTE 
SERVEI D'EXPLOTACIÓ DEL BAR 
CAFETERIA I RESTAURANT UBICAT A LA 
LLAR DE LA JOVENTUT  

?   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

15/07/2013 ALTRES DECLARACIÓ COMA EFECTES NO 
UTILITZABLES DEL MOBILIARI I LA 
MAQUINÀRIA DEL BAR DEL 
POLIESPORTIU SANT FERRAN DEL 
CONSELL DE MALLORCA 

?   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

15/07/2013 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI SERVEIS 
GENERALS 

? 379,70  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16/07/2013 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT 100% BESTRETA 
APORTACIÓ ANUAL 

FUNDACIÓ ES 
BALUARD MUSEU 
D'ART MODERN I 
CONTEMPORANI 

250000,00  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16/07/2013 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT APORTACIÓ NOVEMBRE FUNDACIÓ TEATRE 
PRINCIPAL DE 
PALMA 

200000,00  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16/07/2013 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI LA 
MISERICÒRDIA 

? 2065,48  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16/07/2013 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT RECONEIXEMENT 
EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS 
DEPARTAMENT DE COOPERACIÓ 
LOCAL 

? 161872,09  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16/07/2013 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI SERVEIS 
GENERALS 

? 1111,70  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16/07/2013 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI SERVEIS 
GENERALS 

? 494,26  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16/07/2013 ALTRES APROVACIÓ PROJECTE OBRA 
D'IMPULSIÓ DE LES AIGÜES RESIDUALS 
AIXÍ COM LA COL·LOCACIÓ D'UN 
HIDRANT AL PARC DE BOMBERS 
D'ARTÀ 

? 32450,65  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16/07/2013 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT RECONEIXEMENT 
EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS 
DEPARTAMENT D'URBANISME I 
TERRITORI 

? 107173,84  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

17/07/2013 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT APORTACIÓ DESEMBRE FUNDACIÓ TEATRE 
PRINCPAL DE 
PALMA 

200000,00  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

17/07/2013 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT APORTACIÓ PRIMER 
PAGAMENT  

FUNDACIÓ ES 
BALUARD MUSEU 
D'ART MODERN I 
CONTEMPORANI DE 
PALMA 

100000,00  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

17/07/2013 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA FIXA 

JUSTIFICACIÓ DE BESTRETA DE CAIXA 
FIXA 

SERVEIS GENERALS 1904,55  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

17/06/2013 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI SERVEIS 
GENERALS 

? 1398,43  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

18/07/2013 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDIARI LLAR DE LA 
JOVENTUT 

? 1730,30  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

18/07/2013 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT APORTACIÓ SEGON 
PAGAMENT 

FUNDACIÓ ES 
BALUARD MUSEU 
D'ART MODERN I 
CONTEMPORANI DE 
PALMA 

100000,00  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

18/07/2013 ALTRES INICI DE LA 2ª REVISIÓ DE PREUS 
CONTRACTE D'ASSISTÈNCIA SANITÀRIA 
TREBALLADORS DEL CONSELL DE 
MALLORCA 

ASISTENCIA 
SANITARIA 
INTERPROVINCIAL 
DE SEGUROS S.A. 

12111,42  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

19/07/2013 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI SERVEIS 
GENERALS 

? 691,11  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

19/07/2013 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT APÓRTACIÓ TERCER 
PAGAMENT 

FUNDACIÓ ES 
BALUARD MUSEU 
D'ART MODERN I 
CONTEMPORANI 

50000,00  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

19/07/2013 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

BESTRETA 50% APORTACIÓ PER A 
DESPESES CORRENTS REALITZADES 
DURANT L'ANY 2013 

AJUNTAMENT DE 
BÚGER 

36735,00  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

19/07/2013 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

BESTRETA 50% APORTACIÓ PER A 
DESPESES CORRENTS REALITZADES 
DURANT L'ANY 2013 

AJUNTAMENT DE 
COSTITX 

36735,00  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

19/07/2013 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

BESTRETA 50% APORTACIÓ PER A 
DESPESES CORRENTS REALITZADES 
DURANT L'ANY 2013 

AJUNTAMENT DE 
DEIÀ 

34733,58  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

19/07/2013 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

BESTRETA 50% APORTACIÓ PER A 
DESPESES CORRENTS REALITZADES 
DURANT L'ANY 2013 

AJUNTAMENT DE 
LLOSETA 

36735,00  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

19/07/2013 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

BESTRETA 50% APORTACIÓ PER A 
DESPESES CORRENTS REALITZADES 
DURANT L'ANY 2013 

AJUNTAMENT DE 
PETRA 

36735,00  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

19/07/2013 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

BESTRETA 50% APORTACIÓ PER A 
DESPESES CORRENTS REALITZADES 
DURANT L'ANY 2013 

AJUNTAMENT DE 
SANT JOAN 

36735,00  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

19/07/2013 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

BESTRETA 50% APORTACIÓ PER A 
DESPESES CORRENTS REALITZADES 
DURANT L'ANY 2013 

AJUNTAMENT 
D'ALGAIDA 

36735,00  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

19/07/2013 ALTRES PETICIÓ AUTORITZACIÓ FOTOGRAFIES 
DELS ELEMENTS MODERNISTES DEL 
PALAU DEL CONSELL 

C.B.M.   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/07/2013 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI SERVEIS 
GENERALS 

? 4059,05  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/07/2013 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI SERVEIS 
GENERALS 

? 1794,16  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/07/2013 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA FIXA 

JUSTIFICACIÓ DE BESTRETA DE CAIXA 
FIXA 

SERVEIS GENERALS 402,25  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23/07/2013 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA FIXA 

JUSTIFICACIÓ DE BESTRETA DE CAIXA 
FIXA 

SERVEIS GENERALS 760,73  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23/07/2013 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA FIXA 

JUSTIFICACIÓ DE BESTRETA DE CAIXA 
FIXA 

SERVEIS GENERALS 370,32  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/07/2013 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA FIXA 

JUSTIFICACIÓ DE BESTRETA DE CAIXA 
FIXA 

RECAPTACIÓ 208,37  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23/07/2013 ENDOSSAMENT 
FACTURES ENTITATS 
BANCÀRIES 

ENDÓS FACTURES CERTIFICACIÓ 42 
PROJECTE DE CONSERVACIÓ DE LA 
XARXA DECARRETERES DEL CONSELL 
DE MALLORCA ZONA 8 

MELCHOR 
MASCARÓ SAU / 
BANKIA 

106670,01  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23/07/2013 ENDOSSAMENT 
FACTURES ENTITATS 
BANCÀRIES 

ENDÓS FACTURES 25 CERTIFICACIÓ 
OBRA PROJECTE DE CONSERVACIÓ 
INTEGRAL MA-13 I TRAM DE LA MA-13A 

UTE CONSERVACIÓ 
EIX CENTRAL / 
MELCHOR 
MASCARÓ SAU / 
BANCO SABADELL 

194954,40  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23/07/2013 ALTRES INICI PRÒRROGA CONTRACTE SEREI 
DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS 
EN LES DISCIPLINES DE MEDICINA EN 
EL TREBALL 

MUTUA BALEAR 
S.L.U. 

  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23/07/2013 ALTRES APROVACIÓ DE LA DESPESA, 
AUTOITZACIÓ, ADJUDICACIÓ I 
DISPOSICIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ 
DE L'OBRA DE SUBSTITUCIÓ DE TRES 
PORTES DEL GARATGE DEL PARC DE 
BOMBERS DE LLUCMAJOR 

AUTOMATISMOS 
ELECNA S.L. 

12246,60  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23/07/2013 ALTRES APROVACIÓ DE LA DESPESA, 
AUTORITZACIÓ, ADJUDICACIÓ I 
DISPOSICIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ 
DE 'OBRA PROJECTE D'IMPULSIÓ DE 
LES AIGÜES RESIDUALS AIXÍ COMLA 
COL·LOCACIÓ D'UN HIDRANT AL PARC 
DE BOMBERS D'ARTÀ 

HERMANOS GOST 
SIMÓ S.A. 

21857,26  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23/07/2013 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

BESTRETA 50% APORTACIÓ PER A 
DESPESES CORRENTS REALITZADES 
DURANT L'ANY 2013 

AJUNTAMENT 
D'ANDRATX 

40011,00  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23/07/2013 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

BESTRETA 50% APORTACIÓ PER A 
DESPESES CORRENTS REALITZADES 
DURANT L'ANY 2013 

AJUNTAMENT 
D'ARTÀ 

37763,50  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23/07/2013 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

BESTRETA 50% APORTACIÓ PER A 
DESPESES CORRENTS REALITZADES 
DURANT L'ANY 2013 

AJUNTAMENT DE 
BINISSALEM 

37763,50  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23/07/2013 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

BESTRETA 50% APORTACIÓ PER A 
DESPESES CORRENTS REALITZADES 
DURANT L'ANY 2013 

AJUNTAMENT DE 
CAPDEPERA 

40011,00  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23/07/2013 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

BESTRETA 50% APORTACIÓ PER A 
DESPESES CORRENTS REALITZADES 
DURANT L'ANY 2013 

AJUNTAMENT 
D'ESPORLES 

36735,00  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23/07/2013 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

BESTRETA 50% APORTACIÓ PER A 
DESPESES CORRENTS REALITZADES 
DURANT L'ANY 2013 

AJUNTAMENT DE 
LLORET DE 
VISTALEGRE 

36735,00  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23/07/2013 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

BESTRETA 50% APORTACIÓ PER A 
DESPESES CORRENTS REALITZADES 
DURANT L'ANY 2013 

AJUNTAMENT DE 
MANCOR DE LA 
VALL 

36735,00  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23/07/2013 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

BESTRETA 50% APORTACIÓ PER A 
DESPESES CORRENTS REALITZADES 
DURANT L'ANY 2013 

AJUNTAMENT DE 
MURO 

37763,50  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23/07/2013 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

BESTRETA 50% APORTACIÓ PER A 
DESPESES CORRENTS REALITZADES 
DURANT L'ANY 2013 

ENTITAT LOCAL 
MENOR DE 
PALMANYOLA 

36735,00  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23/07/2013 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

BESTRETA 50% APORTACIÓ PER A 
DESPESES CORRENTS REALITZADES 
DURANT L'ANY 2013 

AJUNTAMENT DE 
PORRERES 

36735,00  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23/07/2013 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

BESTRETA 50% APORTACIÓ PER A 
DESPESES CORRENTS REALITZADES 
DURANT L'ANY 2013 

AJUNTAMENT DE 
SANT LLORENÇ DES 
CARDASSAR 

37763,50  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23/07/2013 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

BESTRETA 50% APORTACIÓ PER A 
DESPESES CORRENTS REALITZADES 
DURANT L'ANY 2013 

AJUNTAMENT DE 
SANT MARIA DEL 
CAMÍ 

37763,50  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23/07/2013 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

BESTRETA 50% APORTACIÓ PER A 
DESPESES CORRENTS REALITZADES 
DURANT L'ANY 2013 

AJUNTAMENT DE 
SANTANYÍ 

40011,00  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23/07/2013 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

BESTRETA 50% APORTACIÓ PER A 
DESPESES CORRENTS REALITZADES 
DURANT L'ANY 2013 

AJUNTAMENT DE 
SES SALINES 

36735,00  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23/07/2013 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

BESTRETA 50% APORTACIÓ PER A 
DESPESES CORRENTS REALITZADES 
DURANT L'ANY 2013 

AJUNTAMENT DE 
SON SERVERA 

40011,00  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23/07/2013 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

BESTRETA 50% APORTACIÓ PER A 
DESPESES CORRENTS REALITZADES 
DURANT L'ANY 2013 

AJUNTAMENT DE 
VALLDEMOSSA 

36735,00  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23/07/2013 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

BESTRETA 50% APORTACIÓ PER A 
DESPESES CORRENTS REALITZADES 
DURANT L'ANY 2013 

AJUNTAMENT DE 
VILAFRANCA DE 
BONANY 

36735,00  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

24/07/2013 ALTRES CANCEL·LACIÓ DIPÒSITRESOLUCIÓ 
DEL JURAT DE LA FINCA 30.2 DE L'OBRA 
CONDICIONAMENT DE LA MA 3410 

? 6409,18  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

24/07/2013 ALTRES CANCEL·LACIÓ DIPÒSIT OCUPACIÓ 
FINCA 5 OBRA DESDOBLAMENT 
CARRETERA MA-30 ENTRE SON 
FERRIOL I LA CARRETERA D'INCA 

P.V.Q. 288,00  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

24/07/2013 INICIAR EXPEDIENT INICI EXPEDIENT CONTRACTACIÓ 
ASSEGURANÇA DE VIDA I ACCIDENTS 
DELS BOMBERS DEL CONSELL DE 
MALLORCA 

?   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

24/07/2013 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA FIXA 

JUSTIFICACIÓ DE BESTRETA DE CAIXA 
FIXA 

SERVEIS GENERALS 1732,34  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

###### DEIXAR SENSE 
EFECTE 

DEIXAR SENSE EFECTE RESOLUCIÓ DE 
25/03/2013 D'INICI DE REDISTRIBUCIÓ 
DE LA DESPESA CORRESPONENT A LA 
PRIMERA REVISIÓ DE PREUS DEL 
CONTRACTE D'ASSITÈNCIA SANITÀRIA 
DELS TREBALLADORS DEL CONSELL DE 
MALLORCA 

ASISTENCIA 
SANITARIA 
INTERPROVINCIAL 
DE SEGUROS S.A. 

12111,42  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/07/2013 ENDOSSAMENT 
FACTURES ENTITATS 
BANCÀRIES 

ENDÓS CERTIFICACIÓ 39 OBRA 
CONSERVACIÓ XARXA DE 
CARRETERES DEL CONSELL DE 
MALLORCA ZONA 1 

CONTRATISTAS 
MALLORQUINES 
ASOCIADOS S.A. / 
BANCO BILBAO 
VIZCAYA 
ARGENTARIA 

128277,55  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/07/2013 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

BESTRETA 50% APORTACIÓ PER A 
DESPESES CORRENTS REALITZADES 
DURANT L'ANY 2013 

AJUNTAMENT 
D'ESTELLENCS 

34733,58  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/07/2013 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

BESTRETA 50% APORTACIÓ PER A 
DESPESES CORRENTS REALITZADES 
DURANT L'ANY 2013 

AJUNTAMENT DE 
CAMPANET 

36735,00  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/07/2013 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

BESTRETA 50% APORTACIÓ PER A 
DESPESES CORRENTS REALITZADES 
DURANT L'ANY 2013 

AJUNTAMENT DE 
CONSELL 

36735,00  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/07/2013 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

BESTRETA 50% APORTACIÓ PER A 
DESPESES CORRENTS REALITZADES 
DURANT L'ANY 2013 

AJUNTAMENT DE 
SOLLER 

40011,00  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/07/2013 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

BESTRETA 50% APORTACIÓ PER A 
DESPESES CORRENTS REALITZADES 
DURANT L'ANY 2013 

AJUNTAMENT DE SA 
POBLA 

40011,00  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/07/2013 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI SERVEIS 
GENERALS 

? 1091,03  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/07/2013 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI SERVEIS 
GENERALS 

? 1838,89  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/07/2013 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA FIXA 

JUSTIFICACIÓ DE BESTRETA DE CAIXA 
FIXA 

SERVEIS GENERALS 295,24  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26/07/2013 DEVOLUCIÓ 
INGRESSOS 

DEVOLUCIÓ INGRESSOS INDEGUTS REFUGI CAN BOI 5589,80  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26/07/2013 DEIXAR SENSE 
EFECTE 

DEIXAR SENSE EFECTE RESOLUCIÓ DE 
26/06/2013 REFERENT A FACTURES DE 
RECOLLIDA SELECTIVA 

MELCHOR 
MASCARÓ S.A. , NET 
I FRESC S.L. , 
HERMANOS 
PALLICER PONS S.A. 
UTE 

745541,62  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26/07/2013 ALTRES AUTORITZACIÓ DE CONTRACTE DE 
FACTORING NUM. 0128945668-
940000116 SUBSCRIT ENTRE UTE 
CONSERVACIÓ PONENT-LLEVANT LEY 
18/82 I BANKINTER S.A. 

UTE CONSERVACIÓ 
PONENT-LLEVANT 
LEY 18/82 I 
BANKINTER S.A. 

  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26/07/2013 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

BESTRETA 50% APORTACIÓ PER A 
DESPESES CORRENTS REALITZADES 
DURANT L'ANY 2013 

AJUNTAMENT DE 
CAMPOS 

37763,50  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26/07/2013 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

BESTRETA 50% APORTACIÓ PER A 
DESPESES CORRENTS REALITZADES 
DURANT L'ANY 2013 

AJUNTAMENT 
D'ESCORCA 

34733,58  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26/07/2013 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

BESTRETA 50% APORTACIÓ PER A 
DESPESES CORRENTS REALITZADES 
DURANT L'ANY 2013 

AJUNTAMENT DE 
FELANITX 

40011,00  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26/07/2013 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

BESTRETA 50% APORTACIÓ PER A 
DESPESES CORRENTS REALITZADES 
DURANT L'ANY 2013 

AJUNTAMENT 
D'INCA 

41959,50  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26/07/2013 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

BESTRETA 50% APORTACIÓ PER A 
DESPESES CORRENTS REALITZADES 
DURANT L'ANY 2013 

AJUNTAMENT DE 
LLUBÍ 

36735,00  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26/07/2013 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

BESTRETA 50% APORTACIÓ PER A 
DESPESES CORRENTS REALITZADES 
DURANT L'ANY 2013 

AJUNTAMENT DE 
LLUCMAJOR 

41959,50  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26/07/2013 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

BESTRETA 50% APORTACIÓ PER A 
DESPESES CORRENTS REALITZADES 
DURANT L'ANY 2013 

AJUNTAMENT DE 
MANACOR 

41959,50  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26/07/2013 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

BESTRETA 50% APORTACIÓ PER A 
DESPESES CORRENTS REALITZADES 
DURANT L'ANY 2013 

AJUNTAMENT DE 
POLLENÇA 

40011,00  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26/07/2013 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

BESTRETA 50% APORTACIÓ PER A 
DESPESES CORRENTS REALITZADES 
DURANT L'ANY 2013 

AJUNTAMENT DE 
SANTA EUGÈNIA 

36735,00  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26/07/2013 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

BESTRETA 50% APORTACIÓ PER A 
DESPESES CORRENTS REALITZADES 
DURANT L'ANY 2013 

AJUNTAMENT DE 
SANTA MARGALIDA 

40011,00  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26/07/2013 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

BESTRETA 50% APORTACIÓ PER A 
DESPESES CORRENTS REALITZADES 
DURANT L'ANY 2013 

AJUNTAMENT DE 
SINEU 

36735,00  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

29/07/2013 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

RECTIFICACIÓ ERRADA RESOLUCIÓ DE 
CANCEL·LACIÓ DEL DIPÒSIT PREVI I 
INDEMNITZACIÓ A LA FINCA 82 OBRA 
PROJECTE DE CONVERSIÓ DE LA MA-15 

? 5707,80  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

29/07/2013 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

MODIFICACIÓ DE L'ORDRE 
D'ABONAMENT DE 25/02/2013 

OBSERVATORI 
ASTRONÒMIC DE 
MALLORCA 

50000,00  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30/07/2013 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT JUSTIFICACIÓ QUOTA 
QUART TRIMESTRE DE 2012 
D'AMORTITZACIÓ DE CAPITAL 

FUNDACIÓ TEATRE 
PRINCIPAL DE 
PALMA 

309117,15  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

15/07/2013 CONCESSIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 002437/2013 A 002454/2013 VARIS   

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

12/07/2013 CONCESSIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 002426/2013 A 002436/2013 VARIS   

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

10/07/2013 CONCESSIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 002414/2013 A 002425/2013 VARIS   

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

09/07/2013 CONCESSIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 002403/2013 A 002413/2013 VARIS   

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

16/07/2013 EXPEDICIÓ DOCUMENT 
EQUIVALENT 

NÚM. EXPT. 001912/2013 J.B.P.   

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

15/07/2013 DENEGACIÓ 
DOCUMENT 
EQUIVALENT 

NÚM. EXPT. 001587/2013 M.U.V.   
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

15/07/2013 DENEGACIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 001768/2013-EXPCED PA.W.S.   

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

15/07/2013 DENEGACIÓ 
DOCUMENT 
EQUIVALENT 

NÚM. EXPT. 001601/2013 J.A.G.   

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

08/07/2013 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

EXP 539/2013 PERMÍS D'OBRA A LA MA-
19 

SR R C H   

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

08/07/2013 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

EXP 607/2013 PERMÍS D'OBRA A LA MA-
15 

SRA C B LL   

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

08/07/2013 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

EXP 2/2011B PERMÍS D'OBRA A LA MA-
6012 

SR J J X M   

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

08/07/2013 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

EXP 583/2013 PERMÍS D'OBRA A LA MA-
2210 

INMOBILIARIA 
FORMENTOR, S.A. 

  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

08/07/2013 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

EXP 596/2013 PERMÍS D'OBRA A LA MA-
15 

SRA A V G   

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

11/07/2013 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

EXP 520/2013 PERMÍS D'OBRA A LA MA-
15 

CENTRE MÈDIC DE 
LLEVANT, S.L. 

  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

11/07/2013 EXPROPIACIÓ EXP CM-75 ADD. 1  APROVACIÓ 
EXPEDIENT  

EMPRESA 
FUNERARIA 
MUNICIPAL, S.A. 

5024,80  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

11/07/2013 EXPROPIACIÓ EXP C-24 ADD. 4  APROVACIÓ PREU 
JUST 

SRA M M M 486,50  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

11/07/2013 EXPROPIACIÓ EXP CM-60 ADD. 46 APROVACIÓ PREU 
JUST 

SR S C B I ALTRES 49350,00  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

12/07/2013 ALTRES EXP 9/2012/F/0/02 CLAU 10-22.0-dc UTE DRAGADOS, 
S.A I MELCHOR 
MASCARO, S.A.U. 

  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

03/07/2013 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 13M00255 FRA. 0/016966 COMPAÑIA 
MAQUINARIA, S.A. 

18755,00  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

05/07/2013 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES REF NÚM 
79/45300/2013061300 

RELACIÓ ADJUNTA 95,78  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

05/07/2013 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES REF NÚM 
79/45300/2013061900 

VERGER MATERIAL 
ES PLA, S.L. 

803,10  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

09/07/2013 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES REF NÚM 
79/45300/20130513 

RELACIÓ ADJUNTA 186,04  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

09/07/2013 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

EXP 540/2013 PERMÍS D'OBRA A LA MA-
6014 

SR J M JM G A   
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

11/07/2013 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES REF NÚM 
79/45300/2013061600 

RELACIÓ ADJUNTA 2239,97  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

11/07/2013 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES REF NÚM 
79/45300/2013051800 

RELACIÓ ADJUNTA 386,64  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

11/07/2013 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES REF NÚM 
79/45300/20130520 

RELACIÓ ADJUNTA 884,55  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

11/07/2013 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES REF NÚM 
79/45300/20130612 

RELACIÓ ADJUNTA 146,99  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

15/07/2013 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES REF NÚM 
79/45300/2013061400 

CONSTRUCCIONES 
MARTÍNEZ Y LLADÓ, 
S.L. 

683,65  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

16/07/2013 AUTORITZACIÓ OBRES 
LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2009/039 F.P.M.   

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

16/07/2013 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

DESESTIMENT SOL·LICITUD 
D'AUTORITZACIÓ PER DUR A TERME 
ACTIVITAT NO PERMANENT. EXPT. 
4/2013 EXT 

EME PRODUCCIONS 
ARTÍSTIQUES, SL 

  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

15/07/2013 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT L'OBLIGACIÓ PER A 
L'ADAPTACIÓ DEL PLANEJAMENT 
URBANÍSTIC MUNICIPAL AL PTM. 

AJUNTAMENT 
CAMPANET/INTERV
ENCIÓ GENERAL 

20000,00  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

15/07/2013 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA FIXA 

DEL DEPARTAMENT D'URBANISME I 
TERRITORI J/2013/150 - (6/2013) 

INTERVENCIÓ 
GENERAL 

2463,82  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

15/07/2013 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

EXP 623/2013 PERMÍS D'OBRA A LA 
CRTA MA-3300 

SRA M R LL   

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

15/07/2013 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

EXP 649/2013 PERMÍS D'OBRA A LA 
CRTA MA-13A 

SR G P M   

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

15/07/2013 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

EXP 645/2013 PERMÍS D'OBRA A LA 
CRTA MA-2022 

DIRECCIÓ GRAL. 
MEDI RURAL I MARÍ 

  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

15/07/2013 AUTORITZACIÓ 
ASSISTÈNCIA CURSOS 

EXP 653/2013 PERMÍS D'OBRA A LA 
CRTA MA-3232 

SR J V M   

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

15/07/2013 AUTORITZACIÓ OBRES 
CARRETERES 

EXP 647/2013 PERMÍS D'OBRA A LA 
CRTA MA-15E 

SR G P V   

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

15/07/2013 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RP 42/2009 SENTÈNCIA JUDICIAL 
74/2012 

SR G V T 1000,00  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

17/07/2013 ALTRES PROCEDIMENT DE DECLARACIÓ DE 
CADUCITAT RESOLUCIÓ D'INICI EXPT. 
AL-2010/059 

COMUNITAT DE 
PROPIETARIS 
EDIFICI PELÍCANO 

  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

17/07/2013 INFORME SÒL RUSTIC NÚM. EXPT. 000051/2013-HLSR A.M.   
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

17/07/2013 INFORME SÒL RUSTIC NÚM. EXPT. 000024/2013-HLSR M.A.G.   

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

17/07/2013 INFORME SÒL RUSTIC NÚM. EXPT. 000133/2012-HLSR JA.G.A.   

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

17/07/2013 INFORME SÒL RUSTIC NÚM. EXPT. 000008/2013-HLSR SAMUHO SL   

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

17/07/2013 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME ACTIVITAT 
NO PERMANENT 

AJUNTAMENT DE 
SES SALINES 

  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

16/07/2013 ALTRES NÚM. EXPT. 000016/2013-XIG N.V.F.   

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

16/07/2013 ALTRES NÚM. EXPT. 000021/2013-XIG J.F.M.   

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

16/07/2013 ALTRES NÚM. EXPT. 000142/2012-XIG A.M.B.   

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

16/07/2013 ALTRES NÚM. EXPT. 000115/2012-XIG J.T.P.   

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

16/07/2013 ALTRES NÚM. EXPT. 000001/2013-XIG M.J.O.   

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

16/07/2013 ALTRES NÚM. EXPT. 000013/2013-XIG ENDESA 
DISTRIBUCIÓ 
ELECTRICA SLU 

  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

16/07/2013 ALTRES NÚM. EXPT. 000089/2012-XIG N.R.M.   

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

16/07/2013 ALTRES NÚM. EXPT. 000084/2012-XIG N.R.M.   

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

16/07/2013 ALTRES NÚM. EXPT. 000018/2013-XIG ENDESA 
DISTRIBUCIÓ 
ELECTRICA SLU 

  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

19/07/2013 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME ACTIVITAT 
NO PERMANENT 

ASSOCIACIÓ 
ALCÚDIA TAURINA 

  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

19/07/2013 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME ACTIVITAT 
NO PERMANENT 

ASSOCIACIÓ 
ALCÚDIA TAURINA 

  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

17/07/2013 CONCESSIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 002462/2013 A 002467/2013 VARIS   

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

16/07/2013 CONCESSIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 002455/2013 A 002461/2013 VARIS   
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

22/07/2013 AUTORITZACIÓ OBRES 
LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2013/099 AJUNTAMENT 
D'ANDRATX 

  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

22/07/2013 AUTORITZACIÓ OBRES 
LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2013/092 J.S.C.   

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

22/07/2013 ALTRES NO INCOACIÓ DEL PROCEDIMENT 
SANCIONADOR I ARXIU DE LES 
ACTUACIONS, EXPT. T 1/2013 

VARIS   

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

23/07/2013 APROVAR FACTURES 
ADO 

RELACIÓ DE FACTURES NÚM. 
Q/2013/1037 DEL SERVEI D'URBANISME 
(15110) 

VARIS/INTERVENCIÓ 
GENERAL 

3516,51  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

24/07/2013 AUTORITZACIÓ OBRES 
LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2013/100 COMUNITAT DE 
PROPIETARIS CALA 
EN BASSET 6-6A 

  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

19/07/2013 ALTRES DICTAMEN INTEGRAT DE L'ACTIVITAT 
EXPT. 06/2013 SAC 

PRODUCTOS 
CARNICOS DE 
MANACOR, SA 

  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

19/07/2013 ALTRES DICTAMEN INTEGRAT DE L'ACTIVITAT 
EXPT. 11/2013 SAC 

MERCADONA S.A.   

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

23/07/2013 INFORME SÒL RUSTIC NÚM. EXPT. 000044/2013-HLSR TM.LL.M.   

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

23/07/2013 INFORME SÒL RUSTIC NÚM. EXPT. 000148/2012-HLSR C.E.F.   

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

23/07/2013 INFORME SÒL RUSTIC NÚM. EXPT. 000061/2013-HLSR M,C,C,   

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

23/07/2013 INFORME SÒL RUSTIC NÚM. EXPT. 000009/2013-HLSR M.S.R.   

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

23/07/2013 INFORME SÒL RUSTIC NÚM. EXPT. 000011/2013-HLSR L.S.D.   

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

23/07/2013 INFORME SÒL RUSTIC NÚM. EXPT. 000046/2013-HLSR CESARE DANESE   

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

23/07/2013 INFORME SÒL RUSTIC NÚM. EXPT. 000142/2012-HLSR N.A.B.   

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

23/07/2013 INFORME SÒL RUSTIC NÚM. EXPT. 000072/2012-HLSR CONSTRUCCIONES 
SALVADOR PASTOR 
SA 

  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

23/07/2013 INFORME SÒL RUSTIC NÚM. EXPT. 000127/2011-HLSR EM.C.P.   

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

23/07/2013 INFORME SÒL RUSTIC NÚM. EXPT. 000030/2013-HLSR V.M.T.   
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

23/07/2013 INFORME SÒL RUSTIC NÚM. EXPT. 000029/2013-HLSR G.S.   

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

24/07/2013 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME ACTIVITAT 
NO PERMANENT 

PRO-CHEC, SL   

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

23/07/2013 AUTORITZACIÓ OBRES 
LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2013/108 CRAZY GAMES, SL   

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

25/07/2013 DENEGACIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 001918/2013-EXPCED M.G.F.   

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

24/07/2013 CONCESSIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 002521/2013 A 002547/2013 VARIS   

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

23/07/2013 CONCESSIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 002492/2013 A 002520/2013 
 

VARIS   

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

22/07/2013 CONCESSIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 002468/2013 A 002491/2013 VARIS   

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

23/07/2013 INFORME SÒL RUSTIC NÚM. EXPT. 000021/2013-HLSR COSESICASES SL   

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

24/07/2013 AUTORITZACIÓ OBRES 
LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2013/111 DEL SOL, CB   

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

26/07/2013 ALTRES DICTAMENT INTEGRAT DE L'ACTIVITAT 
EXPT. 49/2010 SAC 

AJUNTAMENT 
ESPORLES 

  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

29/07/2013 AUTORITZACIÓ OBRES 
LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2012/178 KAMEHA BAY 
PORTALS, S.A. 

  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

29/07/2013 DENEGACIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 002027/2013 QUELY, SA   

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

29/07/2013 DENEGACIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 002032/2013 C.M.G.   

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

25/07/2013 CONCESSIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 002548/2013 A 002561/2013 VARIS   

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

26/07/2013 CONCESSIÓ CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 002562/2013 A 002576/2013 
 

VARIS   

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

31/07/2013 AUTORITZACIÓ OBRES 
LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2013/123 CASA CASILDA SL   

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

29/07/2013 INFORME SÒL RUSTIC NÚM. EXPT. 000043/2013-HLSR C.A.F.   
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

24/07/2013 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

PER A L'ADAPTACIÓ DEL PLANEJAMENT 
URBANÍSTIC MUNICIPAL AL PTM 

AJUNTAMENT 
LLOSETA/INTERVEN
CIÓ GENERAL 

817,92  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

24/07/2013 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

PER A L'ADAPTACIÓ DEL PLANEJAMENT 
URBANÍSITC MUNICIPAL AL PTM 

AJUNTAMENT 
D'ESPORLES/INTER
VENCIÓ GENERAL 

19470,00  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

24/07/2013 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

PER A L'ADAPTACIÓ DEL PLANEJAMENT 
URBANÍSITC MUNICIPAL AL PTM 

AJUNTAMENT DE 
DEIÀ/INTERVENCIÓ 
GENERAL 

13224,12  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

25/07/2013 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME ACTIVITAT 
NO PERMANENT 

GRUP GÜELL   

 

 


