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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DEL CONSELL DE 
MALLORCA 

Identificació de la sessió 

Núm.: 4/2014 
Caràcter: ordinària 
Data: 13 de febrer de 2014 
Hora: de 10.10 h a 14.50 h 
Lloc: sala de plens 

HI ASSISTEIXEN: 

Maria Salom Coll, presidenta 

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

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

 
El Sr. Miquel Àngel Coll Canyelles s’incorpora en el punt 8. La Sra. Soler (PP) surt 
en el punt 17 i torna en el 18. El Sr. Alemany (PSOE) surt en el punt 17 i torna en el 
18. La Sra. Garrido (PSOE) surt en el punt 17 i torna en el 18. El Sr. Salom (PP) surt 
en el punt 18 i torna en el 19. El Sr. Crepí (PP) surt en el punt 20 i torna en el 21. El 
Sr. Garau (PSOE) surt en el punt 20 i torna en el 21. La Sra. Sànchez (PSOE) surt en 
el punt 20 i torna en el 21. El Sr. Ensenyat (MÉS per Mallorca) surt en el punt 22 i 
torna en el 23. El Sr. Dalmau (PSOE) surt en el punt 23 i torna en el 25. El Sr. Font 
(MÉS per Mallorca) surt en el punt 23 i torna en el 25. La Sra. Cano (PSOE) surt en el 
punt 26 i no torna. 
 
ORDRE DEL DIA 
 

I) PART RESOLUTIVA 

 

PRESIDENCIA 

1. Aprovació actes anteriors (12-12-2013,  9-1-2014  i  16-1-2014 extr. i urg.) 

2. Declaracions institucionals. 

3. Proposta de ratificació dels representants, titular i suplent, del Consell de Mallorca 
a la Comissió Tècnica d’Avaluació de Coneixements de Català. 

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

 
VICEPRESIDÈNCIA DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS  
 
5. Acord de declaració com a bé catalogat de l’obra “Femme Oiseau” de Joan Miró 
 
DEPARTAMENT DE PRESIDÈNCIA 
 
6. Proposta d’acord d’assignacions econòmiques als grups polítics, amb representació 
en el Consell de Mallorca, per a l’any 2014. 
 

DEPARTAMENT D’URBANISME I TERRITORI 

7. Proposta per crear el fitxer de dades personals “Registre Insular de personal 
acreditat per a l’exercici dels serveis d’admissió i control d’ambient intern en les 
activitats d’espectacles públics i recreatives”   

DEPARTAMENT D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA 
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8. Aprovació definitiva del pressupost general del Consell Insular de Mallorca, que 
inclou el pressupost propi de la Corporació, el dels organismes autònoms “Institut 
Mallorquí d’Afers Socials”, “Institut de l’Esport Hípic de Mallorca”, “Agència de 
Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca” i “Ràdio i Televisió de 
Mallorca, SAU”, les bases d’execució i les plantilles respectives per a l’exercici 2014. 

DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT 

9. Proposta d’acord d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits del 
Departament de Medi Ambient. 
 
10. Proposta d'acord d’aprovació inicial de la modificació del reglament regulador 
dels usos i serveis dels refugis del Consell de Mallorca. 
 
11. Proposta d’aprovació definitiva de la tarifa específica pel tractament dels llots 
procedents d’estacions depuradores d’aigües residuals.  

BENESTAR SOCIAL 

12. Proposta d’acord d’adhesió del consell de Mallorca a la xarxa de ciutats per 
l’accessibiltat REDCA-4ALL. 

II) PART DE CONTROL 

13. Decrets i resolucions per donar-ne compte 

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

MOCIONS IMPULSORES O DE TRÀMIT  I DE CARÀCTER IDEOLÒGIC  

14. Moció del Grup de Consellers del Partit Popular de rebuig a les prospeccions 
petrolíferes a les Illes Balears. 
 
15. Moció conjunta MÉS PER MALLORCA i PSIB-PSOE sobre els usos dels cotxes 
oficials del Consell de Mallorca. 
 
16. Moció conjunta que presenten el Grup Socialista i el Grup MÉS PER 
MALLORCA sobre el tractament de residus. 
 
17. Moció del Grup Polític MÉS PER MALLORCA de suport a les al·legacions de la 
FELIB a l’esborrany de decret de la Llei 9/2013 de símbols. 
 
18. Moció del Grup Polític MÉS PER MALLORCA de suport a una sanció dels 
immobles permanentment desocupats propietat d’entitats financers i altres grans 
empreses. 
 
19. Moció del Grup Polític MÉS PER MALLORCA de rebuig a les prospeccions 
d’hidrocarburs a Mallorca. 
 
20 Moció Moció del Grup Polític MÉS PER MALLORCA sobre la declaració del 
casc antic de Palma a bé d’interès cultural (BIC)  
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21. Moció del Grup Polític MÉS PER MALLORCA sobre l’aplicació coherent dels 
valors impulsats per Nelson Mandela. 
 
22. Moció del Grup Socialista pel manteniment del caràcter públic de les bateries de 
costa i d’altres finques rústiques, titularitat del Ministeri de Defensa, afectades per la 
proposta de racionalització i utilització eficient del patrimoni immobiliari del 
Ministeri de Defensa (PREDIDEF). 
 
23. Moció del Grup Socialista relativa al projecte d’equipaments de l’espai públic de 
Ca n’Angelí de Palma. 
 
INTERPEL·LACIONS 
 
24. Interpel·lació del Grup Polític MÉS PER MALLORCA sobre “Importació de fems 
de fora de Mallorca”. 
 
25. Interpel·lació  del Grup Socialista sobre “Política de serveis socials per a l’any 
2014” 
 
PREGUNTES 
 
26. Pregunta que formula el Sr. Joan Font Massot (limitació creixement urbanístic 
PTM) 
 
27. Pregunta que formula el Sr. Joan Font Massot (restauració creu de Montission) 
 
28. Pregunta que formula el Sr. Jaume Garau Salas a la Sra. Catalina Cirer Adrover 
(inspeccions Residència del Grup SAR de Calvià) 
 
29. Pregunta que formula el Sr. Jaume Colom Adrover a la Sra. Maria Salom Coll 
(Apostes PMU) 
 
30. Pregunta que formula la Sra. Rosario Sánchez Grau a la Sra. Margalida Roig 
Catany (Pla disposició fons o pla tresoreria). 
 

INFORMACIÓ DELS CONSELLERS EXECUTIUS 

PRECS 

III) DESPATX EXTRAORDINARI 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 

I) PART RESOLUTIVA 

 



 5

PRESIDENCIA 

PUNT 1.  APROVACIÓ ACTES ANTERIORS (12-12-2013,  9-1-2014  I  16-1-
2014 EXTR. I URG.) 

Sotmeses les actes a votació s’aproven per unanimitat. 

 

PUNT 2. DECLARACIONS INSTITUCIONALS. 

La PRESIDENTA informa que tots els Grups polítics d’aquesta institució han 
arribat a un consens pel que fa al contingut de la declaració institucional que 
llegeix a continuació: 

“DECLARACIÓ INSTITUCIONAL SOBRE SONDEJOS SÍSMICS A LES ILLES 
BALEARS. 
 
Les Illes Balears es veuen assetjades per un seguit de propostes de prospeccions 
cercant combustibles fòssils a la mar Mediterrània amb utilització d’artefactes d’alta 
potència. 
 
Els sondejos, per ells mateixos, representen una alteració geològica de conseqüències 
i abast imprevisibles, des de terratrèmols, a contaminació irreversible d’aqüífers, o 
afectació a especies marines vulnerables, que incidiran sobre la situació ambiental, 
econòmica, i social de les nostres illes abastant una superfície de la Mediterrània de 
mes de 30.000 kilòmetres quadrats. 
 
A més la finalitat dels sondejos, explotar industrialment recursos subterranis de gas i 
petroli, es contrària a l’estructura productiva de les illes, amb cap tipus de benefici 
econòmic i social per als seus habitants i amb el risc cert de pèrdua dels valors 
ambientals, socials i econòmics, assolits, tal i com assenyala la Comissió Balear de 
Medi Ambient.  
 
Per tot això, el Consell de Mallorca, manifesta el seu rebuig a les esmentades 
actuacions, i insta al Govern de les Illes Balears a que exigeixi al Ministeri d’Indústria 
del Govern d’Espanya la seva immediata paralització, d’acord amb els informes 
emesos per la Comissió Balears de Medi Ambient.” 
 
La PRESIDENTA reitera que aquesta és la declaració institucional que varen acordar presentar tots els 
Grups polítics que conformen el Ple del Consell de Mallorca.  

El Sr. FONT (MÉS per Mallorca) intervé per demanar que se miri si com a institució se pot donar 
suport a les al·legacions que s’han presentat. Demana que, si no se fa avui, se faci en un Ple 
extraordinari.  

La PRESIDENTA respon que moltes de les persones que són membres de la corporació del Consell de 
Mallorca ja les han signades, raó per la qual considera que és ben clara la intenció d’aquesta institució.  

Demana que tothom faci el mateix, que signin aquestes al·legacions, perquè és evident que com més 
signatures hi hagi contràries a aquestes prospeccions serà molt millor. Assegura que és necessari que 
tota la societat mallorquina faci força per intentar aturar aquest tipus de prospeccions.  
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PUNT 3. PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DELS REPRESENTANTS, 
TITULAR I SUPLENT, DEL CONSELL DE MALLORCA A LA COMISSIÓ 
TÈCNICA D’AVALUACIÓ DE CONEIXEMENTS DE CATALÀ. 

Es dóna compte de la següent proposta de Presidència: 

Dia 11 de gener de 2014, es va publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears el 
Decret 1/2014, de 10 de gener, d’avaluació i certificació de coneixements de llengua 
catalana de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats. 

Dia 14 de gener de 2014, aquest Consell Insular va rebre una carta de la Sra. Joana 
Maria Camps Bosch, presidenta de l’Institut d’Estudis Baleàrics, mitjançant el qual 
sol·licitava la ratificació de les persones, titular i suplent, fins ara representants en la 
dita Comissió. 

Atesa la proposta de la Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports. 
 
Fonaments jurídics 
 
D’acord amb l’article 10 del Decret 1/2014, de 10 de gener, d’avaluació i certificació 
de coneixements de llengua catalana de la consellera d’Educació, Cultura i 
Universitats, el Consell Insular de Mallorca ha de nomenar un representat, titular i 
suplent, perquè  formi part de la Comissió Tècnica d’Avaluació de Coneixements de 
Català. 

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

1. Ratificar les persones que es diran representants, titular i suplent, del Consell 
Insular de Mallorca a la Comissió Tècnica d’Avaluació de Coneixements de Català. 

Titular: Sra. Carme Bennàssar Ferragut, cap de secció del Servei 
d’Assessorament; 

Suplent: Sra. M. Antònia Ramis Sastre, cap de secció de Dinamització 
Lingüística. 

2. Notificar-ho a les persones interessades, a l’Institut d’Estudis Baleàrics i a la 
Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports. 

 

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

 

PUNT 4. PROPOSTA DE DESIGNACIÓ D’UN VOCAL A LA COMISSIÓ 
EXECUTIVA DE MALLORCA DE L’AGÈNCIA DE TURISME DE LES 
ILLES BALEARS (ATB) 

Es dóna compte de la següent proposta de Presidència: 
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Per decrets de la Presidència de 26 d’abril de 2012 (ratificat pel Ple del Consell 
Insular de Mallorca en sessió de 14 de juny de 2012) i de 15 de maig de 2013 
(ratificat pel Ple del Consell Insular en sessió de 13 de juny de 2013) es van designar 
els vocals que han de formar part de la Comissió Executiva de Mallorca de l’Agència 
de Turisme de les Illes Balears, elegits entre les associacions hoteleres, empresarials i 
tècniques i les fundacions. 

La Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Mallorca ha proposat, arran 
dels canvis en la Presidència, les persones que l’han de representar a la Comissió 
Executiva de Mallorca de l’Agència de Turisme de les Illes Balears.  

Fonaments 

L’article 16 dels Estatuts de l’Agència de Turisme de les Illes Balears, aprovats pel 
Decret 26/2012 de 30 de març (BOIB núm. 47, de 31 de març de 2012), pel qual es 
reorganitza, reestructura i regula l’Agència de Turisme de les Illes Balears (ATB) 
estableix, entre d’altres, la composició de la Comissió Executiva de Mallorca. 

L’article 16.2 c) disposa que fins un màxim de 5 vocals seran designats pel Consell 
Insular de Mallorca, entre les associacions hoteleres, empresarials i tècniques i les 
fundacions. 

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

1. Disposar el cessament de les persones que es diran vocals, titular i suplent, de la 
Comissió Executiva de Mallorca de l’Agència de Turisme de les Illes Balears (ATB) i 
agrair-los els serveis prestats: 

Titular: Sr. Joan Gual de Torrella Guasp 

Suplent: Sr. Bartomeu Bestard Figuerola 

2. Designar les persones que es diran vocals de la Comissió Executiva de Mallorca de 
l’Agència de Turisme de les Illes Balears (ATB) en representació de la Cambra 
Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Mallorca: 

Titular: Sr. Álvaro Middelmann Blome 

Suplent: Alicia Bueno Sancho 

3. Comunicar-ho a les persones interessades i a l’Agència de Turisme de les Illes 
Balears (ATB). 

 

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

 
VICEPRESIDÈNCIA DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS  
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PUNT 5. ACORD DE DECLARACIÓ COM A BÉ CATALOGAT DE L’OBRA 
“FEMME OISEAU” DE JOAN MIRÓ. 
 

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

El 30 de setembre de 2013 (registre d’entrada núm. 29885), la Sra. Fernández Jiménez 
va presentar diversa documentació per la qual sol·licitava la incoació del procediment 
de declaració com a Bé Catalogat de l’obra “Femme Oiseau” de l’autor Joan Miró. 

El 15 d’octubre de 2013, la Comissió Insular de Patrimoni Històric de Mallorca va 
acordar la incoació de l’expedient de declaració com a Bé Catalogat de l’obra 
“Femme Oiseau”, d’acord amb l’informe tècnic de dia 3 d’octubre de 2013. 

Atès que s’ha obert el tràmit d’audiència als interessats. 

Atès que no s’ha presentat cap al·legació a l’expedient de declaració com a Bé 
Catalogat de l’obra esmentada de l’autor Joan Miró. 

El 27 de novembre de 2013 la tècnic d’administració general del Servei de Patrimoni 
Històric va emetre informe favorable a la proposta de declaració com a Bé Catalogat 
l’obra esmentada, per elevar a la PTPH i a la CIPH, per tal que al seu torn s’elevi al 
Plenari. 

Atès que a la sessió de dia 17 de desembre de 2013 la Comissió Insular de Patrimoni 
Històric va acordar, entre d’altres, elevar al Ple la proposta de “Declarar com a Bé 
Catalogat l’ obra “Femme Oiseau” de l’autor Joan Miró, d’acord amb a l’informe 
tècnic de data 3 d’octubre de 2013 que s’adjunta i forma part integrant del present 
acord i és la següent:  

Autor: Joan Miró. 

Títol: Femme Oiseau 

Data: 27/03/1972 

Tècnica/suport: Oli sobre tela 

Mides: 65x 100 cm. 

Estat de conservació: Bo. 

Ubicació actual: domicili particular 

Atès el certificat emès pel secretari tècnic de la Vicepresidència de Cultura, Patrimoni 
i Esports amb data 15 de gener de 2014.  

Per tot això, i en virtut del que disposen els articles 14 i següents, en relació amb els 
articles 7 i següents de la Llei 12/1998, de 21 de desembre, del patrimoni històric de 
les Illes Balears, en relació amb la Llei 16/1985, de 25 de juny, del patrimoni històric 
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espanyol, el Reial decret 111/1986, de 10 de gener, de desenvolupament parcial de 
l’esmentada Llei, i d’acord amb les competències atribuïdes per la Llei 6/1994, de 13 
de desembre, als Consells Insulars en matèria de Patrimoni Històric, i el Reglament 
orgànic del Consell Insular de Mallorca, aprovat pel Ple de 8 de març de 2004(BOIB 
núm. 38 de 16-03-04), modificat per acord del Ple de dia 28 de juliol de 2008, i per 
acord de Ple de dia 13 d’octubre de 2011(BOIB núm. 158 de 20-10-11, el President de 
la Comissió Insular de Patrimoni Històric eleva al Ple la següent proposta d’ACORD: 

I. Declarar com a Bé Catalogat l’obra “Femme Oiseau” de l’autor Joan Miró, d’acord 
amb a l’informe tècnic de data 3 d’octubre de 2013 que s’adjunta i forma part 
integrant del present acord, i és la següent: 

Autor: Joan Miró. 

Títol: Femme Oiseau 

Data: 27/03/1972 

Tècnica/suport: Oli sobre tela 

Mides: 65x 100 cm. 

Estat de conservació: Bo. 

Ubicació actual: domicili particular 

II. Els efectes d’aquesta declaració són els que genèricament estableixen la Llei 
12/1998, de 21 de desembre, del patrimoni històric de les Illes Balears i la normativa 
concordant.  

III. Aquest acord s’ha de publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears i al Boletín 
Oficial del Estado, s’ha d’anotar al Catàleg Insular de Patrimoni Històric de Mallorca 
i comunicar-ho a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears perquè procedeixi a la 
seva anotació al Catàleg General del Patrimoni Històric de les Illes Balears i insti  la 
seva anotació a l’Inventari General de Béns Mobles de l’Administració General de 
l’Estat. 

IV. Aquest acord s’ha de comunicar a l’interessada, a l’Ajuntament de Palma i al 
Govern de les Illes Balears. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 

 
DEPARTAMENT DE PRESIDÈNCIA 
 
PUNT 6. PROPOSTA D’ACORD D’ASSIGNACIONS ECONÒMIQUES ALS 
GRUPS POLÍTICS, AMB REPRESENTACIÓ EN EL CONSELL DE 
MALLORCA, PER A L’ANY 2014. 
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Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu del Departament de 
Presidència que diu: 

Vist que el paràgraf segon de l’apartat 3 de l’article 73 de la Llei Reguladora de les 
Bases del Règim Local disposa que amb càrrec als Pressuposts anuals de la corporació 
el Ple podrà assignar als grups polítics una dotació econòmica que haurà de comptar 
amb un component fix, idèntic per a tots els grups i un altre variable , en funció del 
número de membres de cada grup, dintre dels límits que, amb caràcter general 
s’estableixin en les Lleis de Pressuposts Generals de l’Estat. 

Vist l’informe justificatiu del secretari tècnic del Departament de Presidència, de data 
13 de gener de 2014. 

Vist l’informe del cap de servei de la Secretaria Tècnica del Departament de 
Presidència, de data 13 de gener de 2014. 

Atesa l’existència de crèdit segons certificació emesa per Intervenció General, número 
d’operació 220140000009, amb càrrec a la patida 00.92420.48200. 

Vist d’altra banda l’informe de fiscalització emès per la Interventora General, el 
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.- Assignar a cadascun dels diferents grups polítics amb representació en el Consell  
de Mallorca, la quantitat de 1.526,34 € mensuals. També s’assignaran 374,38 € 
mensuals per cada conseller integrant dels esmentats grups. Els imports anuals que 
corresponen a cada grup per a l’exercici 2014, són els següents: 

Grup polític PP, CIF V57229429, integrat per 19 consellers: 103.674,72 € (8.639,56 € 
mensuals). 

Grup polític PSIB-PSOE, CIF G28477727, integrat per 10 consellers: 63.241,68 € 
(5.270,14 € mensuals). 

Grup polític Coalició PSM-Iniciativa Verds-Entesa, CIF G57705048, integrat per a 4 
consellers: 36.286,32 (3.023,86 € mensuals). 

2n.- Les referides quantitats s’abonaran i ingressaran  mensualment al c/c dels 
respectius grups amb càrrec a partida 00.92420.48200 del pressupost propi de 2014. 

3r.- D’acord amb el que disposa l’apartat 3 de l’article 73 de la LRBRL, els grups 
hauran de portar una comptabilitat específica en relació a les esmentades 
assignacions, que hauran de posar a disposició del Ple de la Corporació sempre que 
aquest òrgan ho sol·liciti, no podent destinar-les al pagament de remuneracions de 
personal de qualsevol tipus al servei de la corporació ni a l’adquisició de béns que 
puguin constituir actius fixos de caràcter patrimonial. 
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Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 

 

DEPARTAMENT D’URBANISME I TERRITORI 

PUNT 7. PROPOSTA PER CREAR EL FITXER DE DADES PERSONALS 
“REGISTRE INSULAR DE PERSONAL ACREDITAT PER A L’EXERCICI 
DELS SERVEIS D’ADMISSIÓ I CONTROL D’AMBIENT INTERN EN LES 
ACTIVITATS D’ESPECTACLES PÚBLICS I RECREATIVES”   

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

Antecedents 

1. El Decret 41/2011, de 29 d’abril, regulador dels serveis d’admissió i control 
d’ambient intern en les activitats d’espectacles públics i recreatives, estableix al seu 
article 19 que la l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears ha de 
crear, d’acord amb la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal, un 
registre en què ha d’inscriure les persones que n’obtinguin l’acreditació.  

2. L’apartat segon d’aquest mateix article 19 indica que els consells insulars poden 
crear els seus propis registres de personal acreditat, que s’integraran al Registre de la 
CAIB. Així mateix, l’apartat quart indica que aquest registre ha de servir també per 
que els serveis d’inspeccions puguin acarar la identitat de les persones que presten 
aquests serveis amb la dels registres, per tal d’impedir falsificacions, intrusisme i 
similars. 

3. El Reglament regulador dels serveis d’admissió i control d’ambient intern en les 
activitats d’espectacles públics i recreatives, en l’àmbit de l’illa de Mallorca, estableix 
al seu article 14 que d’acord amb la normativa sobre protecció de dades de caràcter 
personal, es crearà un registre insular de personal acreditat en què s’inscriuran les 
persones que n’obtinguin l’acreditació. 

4. El Consell de Mallorca, ha de realitzar en breu la convocatòria de proves per a 
obtenir l’acreditació professional esmentada, per l’any 2014. 

5. És necessari tenir creat i regulat el registre insular que vagi associat al personal que 
hagi obtingut dita acreditació. 

Fonaments jurídics 

1. L’article 20 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades 
de caràcter personal (LOPD), disposa el procediment per crear, modificar o suprimir 
els fitxers i estableix les dades que les disposicions de creació o modificació han de 
recollir. 
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2. Aquest article ha estat objecte de desplegament en els articles 52 i 54-55 del Reial 
decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de 
desplegament de la LOPD.        

3. Dia 30 de gener de 2014, la cap del Servei Administratiu de la Secretaria Tècnica 
en va emetre l’informe jurídic  

4. D’acord amb l’article 31.2, apartat e) del Reglament orgànic del Consell de 
Mallorca, aprovat per acord del Ple de dia 2 de juliol de 2001 (BOIB núm. 102, de 15 
d’agost) i modificat per acord del Ple de dia 8 de març de 2004 (BOIB núm. 38, de 16 
de març), i dia 28 de juliol de 2008 (BOIB núm. 113, de 14 d'agost), correspon als 
consellers executius i a les conselleres executives preparar i presentar, perquè l’aprovi 
l’òrgan competent, a través del procediment establert, l’adopció dels acords escaients 
respecte de les matèries atribuïdes al seu departament, i d’acord amb la competència 
de cada òrgan esmentat.    

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

1.- Aprovar la creació del fitxer “Registre Insular de personal acreditat per a l’exercici 
dels serveis d’admissió i control d’ambient intern en les activitats d’espectacles 
públics i recreatives”  destinat a recollir en  una base de dades les dades relatives a les 
persones amb l’acreditació de personal d’admissió i control d’ambient intern a l’illa 
de Mallorca així com servir també per que els serveis d’inspeccions puguin acarar la 
identitat de les persones que presten aquests serveis amb la dels registres, per tal 
d’impedir falsificacions, intrusisme i similars. El fitxer tendrà lel contingut següent: 

Nom del fitxer 

Registre Insular de personal acreditat per a l’exercici dels serveis d’admissió i control 
d’ambient intern en les activitats d’espectacles públics i recreatives. 

Òrgan responsable 

Departament d’Urbanisme i Territori del Consell Insular de Mallorca 

Finalitat i usos 

Tenir una base de dades de les persones amb l’acreditació de personal d’admissió i 
control d’ambient intern a l’illa de Mallorca així com servir també per que els serveis 
d’inspeccions puguin acarar la identitat de les persones que presten aquests serveis 
amb la dels registres, per tal d’impedir falsificacions, intrusisme i similars. 

Col·lectius de persones 

Personal acreditat d’admissió i control d’ambient intern 

Procediment de recollida dades 

EL propi interessat o la pròpia administració. 
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Estructura bàsica del fitxer 

Dades de caràcter identificatiu i personals:  

Nom, DNI, sexe, domicili, tfon, data acreditació, codi acreditació, revocació o 
suspensió si pertoca 

Dades d’infraccions:  

Incompliment requisits per l’obtenció i exercici de l’acreditació  

Dades acadèmiques, professionals i d’ocupació:  

Identificació curs bàsic superat  

Cessions 

A la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, als efectes d’integrar el Registre 
autonòmic. També a les forces i cossos de seguretat de l’Estat. 

Unitat per a l’exercici de drets reconeguts en la LO 15/1999 

Servei d’Activitats del Consell de Mallorca 

Nivell de mesures de seguretat 

Mig  

Suport 

Paper, informàtic.  

2. Publicar aquest acord en el BOIB.  

3.Comunicar aquest acord al Registre General de l’Agència de Protecció de Dades, 
una vegada publicat en el BOIB i en el termini de 30 dies. 

 

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

 

DEPARTAMENT D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA 

PUNT 8. APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PRESSUPOST GENERAL DEL 
CONSELL INSULAR DE MALLORCA, QUE INCLOU EL PRESSUPOST 
PROPI DE LA CORPORACIÓ, EL DELS ORGANISMES AUTÒNOMS 
“INSTITUT MALLORQUÍ D’AFERS SOCIALS”, “INSTITUT DE L’ESPORT 
HÍPIC DE MALLORCA”, “AGÈNCIA DE PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT 
URBANÍSTICA I TERRITORIAL DE MALLORCA” I “RÀDIO I TELEVISIÓ 
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DE MALLORCA, SAU”, LES BASES D’EXECUCIÓ I LES PLANTILLES 
RESPECTIVES PER A L’EXERCICI 2014. 

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

Atesa l’aprovació inicial del pressupost general del Consell Insular de Mallorca, que 
inclou el pressupost propi de la corporació, el dels organismes autònoms "Institut 
Mallorquí d'Afers Socials”, “Institut de l'Esport Hípic de Mallorca”, “Agència de 
Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca” i “Ràdio i Televisió de 
Mallorca, SAU”, les bases d'execució i les plantilles respectives per a l'exercici 2014. 

Atesa la publicació de l’esmentada aprovació en el BOIB núm. 8, de dia 17 de gener i 
la seva exposició al públic, la qual va finalitzar el passat dia 5 de febrer de 2014. 

Atès que dins el període d’exposició al públic s’ha presentat l’al·legació que se relaciona a 
continuació, segons consta en el certificat expedit, pel secretari general del Consell de 
Mallorca, amb data 6 de febrer de 2014:   

 
- Grup Socialista al Consell de Mallorca (PSOE), registre general d’entrada 

núm. 3.236, de 5 de febrer de 2014. 
 

Atesos els informes emesos, en data 7 de febrer de 2014, el gerent de l’Institut 
Mallorquí d’Afers Socials, el qual remet a un altre anterior del cap de departament de 
Recursos Humans de l’IMAS, de data 13 de gener de 2014, els quals formen part 
d’aquest acord. 
 
Atès l’informe del secretari tècnic d’Hisenda i Funció Pública i la interventora 
general, de data 7 de febrer de 2014, de consideracions en relació amb les al·legacions 
presentades contra l’acord d’aprovació inicial de pressupost general, bases d’execució 
del pressupost i plantilla del Consell de Mallorca, integrat pel pressupost propi de la 
corporació, el dels organismes autònoms "Institut Mallorquí d'Afers Socials”, “Institut 
de l'Esport Hípic de Mallorca”, “Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i 
Territorial de Mallorca” i “Ràdio i Televisió de Mallorca, SAU”. 

 

PROPOSTA D’ACORD 
 

PRIMER.- Desestimar les al·legacions formulades contra l’acord del Ple del Consell 
de Mallorca de 16 de gener de 2014,  d’aprovació inicial del pressupost general del 
Consell Insular de Mallorca, que inclou el pressupost propi de la corporació, el dels 
organismes autònoms "Institut Mallorquí d'Afers Socials", "Institut de l'Esport Hípic de 
Mallorca", “Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca” 
i “Ràdio i Televisió de Mallorca, SAU”, les bases d'execució i les plantilles 
respectives per a l’exercici 2013: 
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- Grup Socialista al Consell de Mallorca (PSOE), registre general d’entrada 
núm. 3.236, de 5 de febrer de 2014. 

 
En base als informes emesos, en data 7 de febrer de 2014, pel gerent de l’Institut 
Mallorquí d’Afers Socials, el qual remet a un altre anterior del cap de departament de 
Recursos Humans de l’IMAS, de data 13 de gener de 2014, així com pel secretari 
tècnic i la interventora general del Consell de Mallorca en relació a les esmentades 
al·legacions, els quals  formen part d’aquest acord. 

SEGON.- Resoltes així les al·legacions formulades s’acorda aprovar definitivament el 
Pressupost propi de la Corporació, el dels Organismes Autònoms  , "Institut Mallorquí 
d'Afers Socials", "Institut de l'Esport Hípic de Mallorca", “Agència de Protecció de la 
Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca” i “Ràdio i Televisió de Mallorca, 
SAU”, per a l'exercici de 2014. 

El resum per capítols del pressupost de cada institució és el que se detalla a 
continuació:  
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CAPITOL DENOMINACIÓ IMPORT

DESPESES
A) OPERACIONS CORRENTS

1 Despeses de personal 51.582.659,73

2 Despeses corrents en béns i serveis 31.384.176,43

3 Despeses financeres 7.194.468,54

4 Transferències corrents 131.015.083,00

B) OPERACIONS DE CAPITAL
5 Fons de contingència 387.741,20

6 Inversions reals 64.181.052,49

7 Transferències de capital 13.717.715,42

8 Actius financers 100.000,00

9 Passius financers 30.900.434,51

TOTAL DESPESES 330.463.331,32

INGRESSOS
A) OPERACIONS CORRENTS

1 Imposts directes 11.345.937,05

2 Imposts indirectes 12.185.603,67

3 Taxes, preus públics i altres ingressos 2.349.988,44

4 Transferències corrents 194.464.589,46

5 Ingressos patrimonials 3.687.567,72

B) OPERACIONS DE CAPITAL
6 Alienació inversions reals 5.431.656,00

7 Transferències de capital 86.807.988,98

8 Actius financers 90.000,00

9 Passius financers 14.100.000,00

TOTAL INGRESSOS 330.463.331,32

2014 PRESSUPOST CONSELL DE MALLORCA
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CAPITOL DENOMINACIÓ IMPORT

DESPESES
A) OPERACIONS CORRENTS

1 Despeses de personal 47.438.461,54

2 Despeses corrents en béns i serveis 67.944.126,63

3 Despeses financeres 2.500,00

4 Transferències corrents 18.472.108,35

B) OPERACIONS DE CAPITAL
6 Inversions reals

7 Transferències de capital 1.158.963,61

8 Actius financers 85.000,00

9 Passius financers

TOTAL DESPESES 135.101.160,13

INGRESSOS
A) OPERACIONS CORRENTS

1 Imposts directes

2 Imposts indirectes

3 Taxes, preus públics i altres ingressos 5.626.767,21

4 Transferències corrents 128.205.659,62

5 Ingressos patrimonials 29.769,69

B) OPERACIONS DE CAPITAL
6 Alienació inversions reals

7 Transferències de capital 1.158.963,61

8 Actius financers 80.000,00

9 Passius financers

TOTAL INGRESSOS 135.101.160,13

2014 PRESSUPOST IMAS
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CAPITOL DENOMINACIÓ IMPORT

DESPESES
A) OPERACIONS CORRENTS

1 Despeses de personal 978.530,32

2 Despeses corrents en béns i serveis 1.693.856,36

3 Despeses financeres 1.500,00

4 Transferències corrents

B) OPERACIONS DE CAPITAL
6 Inversions reals 95.000,00

7 Transferències de capital

8 Actius financers 10.000,00

9 Passius financers

TOTAL DESPESES 2.778.886,68

INGRESSOS
A) OPERACIONS CORRENTS

1 Imposts directes

2 Imposts indirectes

3 Taxes, preus públics i altres ingressos 311.720,00

4 Transferències corrents 2.000.000,00

5 Ingressos patrimonials 457.166,68

B) OPERACIONS DE CAPITAL
6 Alienació inversions reals

7 Transferències de capital

8 Actius financers 10.000,00

9 Passius financers

TOTAL INGRESSOS 2.778.886,68

2014 PRESSUPOST IEHM
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CAPITOL DENOMINACIÓ IMPORT

DESPESES
A) OPERACIONS CORRENTS

1 Despeses de personal 906.151,21

2 Despeses corrents en béns i serveis 243.848,79

3 Despeses financeres

4 Transferències corrents

B) OPERACIONS DE CAPITAL
6 Inversions reals

7 Transferències de capital

8 Actius financers 6.000,00

9 Passius financers

TOTAL DESPESES 1.156.000,00

2014 PRESSUPOST ADU

 

INGRESSOS
A) OPERACIONS CORRENTS

1 Imposts directes

2 Imposts indirectes

3 Taxes, preus públics i altres ingressos 550.000,00

4 Transferències corrents 600.000,00

5 Ingressos patrimonials

B) OPERACIONS DE CAPITAL
6 Alienació inversions reals

7 Transferències de capital

8 Actius financers 6.000,00

9 Passius financers

TOTAL INGRESSOS 1.156.000,00  
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CAPITOL DENOMINACIÓ IMPORT

DESPESES
A) OPERACIONS CORRENTS

1 Despeses de personal 57.111,00

2 Despeses corrents en béns i serveis 83.435,62

3 Despeses financeres 300,00

4 Transferències corrents

B) OPERACIONS DE CAPITAL
6 Inversions reals

7 Transferències de capital

8 Actius financers

9 Passius financers

TOTAL DESPESES 140.846,62

INGRESSOS
A) OPERACIONS CORRENTS

1 Imposts directes

2 Imposts indirectes

3 Taxes, preus públics i altres ingressos 50.796,40

4 Transferències corrents

5 Ingressos patrimonials 9.000,00

B) OPERACIONS DE CAPITAL
6 Alienació inversions reals 81.050,22

7 Transferències de capital

8 Actius financers

9 Passius financers

TOTAL INGRESSOS 140.846,62

2014 RÀDIO I TELEVISIÓ DE MALLORCA, SAU

 

 

TERCER.- L’estat de consolidació per a l’exercici 2014 del pressupost de la 
Corporació i  dels Organismes Autònoms “Institut Mallorquí d’Afers Socials”, 
“Institut de l’Esport Hípic de Mallorca”, “Agència de Protecció de la Legalitat 
Urbanística i Territorial de Mallorca” i “Ràdio Televisió de Mallorca, SAU”, a nivell 
de capítols, és el següent: 
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CAPITOL DENOMINACIÓ CdM IMAS IEHM ADU RTVMASAU

DESPESES

A) OPERACIONS CORRENTS

1 Despeses de personal 51.582.659,73 47.438.461,54 978.530,32 906.151,21 57.111,00

2 Despeses corrents en béns i serveis 31.384.176,43 67.944.126,63 1.693.856,36 243.848,79 83.435,62

3 Despeses financeres 7.194.468,54 2.500,00 1.500,00 300,00

4 Transferències corrents 131.015.083,00 18.472.108,35

B) OPERACIONS DE CAPITAL

5 Fons de contingència 387.741,20

6 Inversions reals 64.181.052,49 95.000,00

7 Transferències de capital 13.717.715,42 1.158.963,61

8 Actius financers 100.000,00 85.000,00 10.000,00 6.000,00

9 Passius financers 30.900.434,51

TOTAL DESPESES 330.463.331,32 135.101.160,13 2.778.886,68 1.156.000,00 140.846,62

INGRESSOS

A) OPERACIONS CORRENTS

1 Imposts directes 11.345.937,05

2 Imposts indirectes 12.185.603,67

3 Taxes, preus públics i altres ingressos 2.349.988,44 5.626.767,21 311.720,00 550.000,00 50.796,40

4 Transferències corrents 194.464.589,46 128.205.659,62 2.000.000,00 600.000,00

5 Ingressos patrimonials 3.687.567,72 29.769,69 457.166,68 9.000,00

B) OPERACIONS DE CAPITAL

6 Alienació inversions reals 5.431.656,00 81.050,22

7 Transferències de capital 86.807.988,98 1.158.963,61

8 Actius financers 90.000,00 80.000,00 10.000,00 6.000,00

9 Passius financers 14.100.000,00

TOTAL INGRESSOS 330.463.331,32 135.101.160,13 2.778.886,68 1.156.000,00 140.846,62

2014  PROJECTE  PRESSUPOST  GENERAL

 

QUART.- Aquest acord definitiu d’aprovació del pressupost general del Consell 
Insular de Mallorca, que inclou el pressupost propi de la corporació, el dels organismes 
autònoms "Institut Mallorquí d'Afers Socials", "Institut de l'Esport Hípic de Mallorca", 
“Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca” i “Ràdio i 
Televisió de Mallorca, SAU”,  les bases d'execució i les plantilles respectives per a 
l’exercici 2014, entrarà en vigor una vegada publicat en el Butlletí Oficial de les Illes 
Balears, d’acord amb l’art. 169 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, aprovat pel RDLEG 2/2004, de 5 de març. 

CINQUÈ.- Contra aquest acord d’aprovació definitiva els interessats podran 
interposar recurs contenciós administratiu, en la forma i en els terminis que 
estableixen les normes d’aquesta jurisdicció. 

 

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

Informa que després de l’aprovació inicial del pressupost, se va publicar al BOIB per tal que s’hi 
poguessin formular les al·legacions oportunes.  

Indica que el dia 5 de febrer el PSOE va presentar un escrit d’al·legacions en contra del pressupost. Les 
explica tot seguit, dividides en tres grups, i en dóna la resposta a cadascun d’ells.  
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En el primer grup s’assegura que el pressupost no s’ha elaborat d’acord a allò que estableix la llei i 
al·lega, en aquest sentit, que l’informe econòmic financer de l’IMAS no indicava que existís crèdit 
suficient en el capítol 1 per atendre les obligacions que li corresponen.  

Respon que l’informe econòmic del Consell de Mallorca es remet, en aquest sentit, a l’informe del cap 
de servei d’Administració Econòmica del Consell de Mallorca del Departament de Recursos Humans, 
que indica clarament que els crèdits que corresponen al capítol 1 seran suficients per a tot l’exercici 
pressupostari de 2014.  

A més a més, l’informe econòmic de l’IMAS indicava el mateix, però atès que en el sí de la pròpia 
comissió informativa se va requerir que es fes menció d’aquesta qüestió, se va adjuntar al pressupost un 
informe complementari del cap de departament de Recursos Humans, en el qual s’indicava, 
expressament, que els crèdits del capítol 1 seran suficients per cobrir totes les obligacions contretes.  

Atès que s’han inclòs tots els informes pertinents, l’equip de govern proposa desestimar aquesta 
al·legació. 

En el segon grup d’al·legacions s’assegura que s’ha omès el crèdit necessari per al compliment de les 
obligacions exigibles.  

A la primera al·legació d’aquest bloc se diu que s’ha previst concertar un préstec de 14,1 M€ i, entre 
d’altres coses, que aquest préstec ha de finançar 8 M€ de l’empresa concessionària de les obres de la 
carretera Palma-Manacor. Es posa en dubte, en aquest escrit, que la liquidació oportuna permeti 
concertar aquest préstec.  

Diu que totes les dades de què se disposa actualment sobre l’avantprojecte de liquidació determinen 
que hi haurà un estalvi net positiu, raó per la qual se podrà concertar el préstec previst.  

Assegura que, en cas que no fos possible (tot i que reitera que ho dubta) hi ha crèdits suficients, no 
compromesos, en el capítol 6, que permetran atendre les obligacions contretes amb l’empresa 
concessionària (PAMASA).   

Per les raons que ha explicat, se proposa desestimar també aquesta al·legació. 

La segona al·legació d’aquest bloc esmenta que s’han recaptat 2 M€ en concepte de recuperació de 
doblers per acció de la Justícia, que no figuren en el pressupost, com a despesa destinada als serveis 
socials, i s’incompleix d’aquesta forma un acord del Ple de la institució.  

Respon que ja se va explicar, quan se va exposar la distribució del pressupost de 2014, que l’ingrés de 
2 M€ se va fer efectiu durant l’any 2013 i, atès que es va fer efectiu i se va reconèixer el dret durant 
l’any 2013, és impossible tornar a consignar aquesta quantitat en el pressupost de 2014 com a 
recaptació i per destinar-la a despeses. En aquest sentit, destaca que no és així perquè ho digui ella, 
com a consellera, sinó perquè ho estableix la normativa vigent en matèria d’Hisendes Locals, d’acord 
al principi d’anualitat pressupostària.  

Reitera que, quan se va presentar la moció, l’equip de govern, expressament, va observar que en la 
redacció definitiva s’havia d’indicar el següent: “...sempre d’acord a la legalitat vigent”. I és clar que la 
legalitat vigent impedeix pressupostar com a crèdit inicial l’esmentada partida de 2 M€.  

En conseqüència, també se proposa desestimar aquesta al·legació. 

En el tercer bloc d’al·legacions se manifesta que existeix insuficiència d’ingressos en relació a les 
despeses.  

El seu primer punt afirma que hi ha un crèdit de 30 M€ de pagament de quotes d’amortització, una part 
dels quals vendran finançats per mitjà del Fons insular de finançament de serveis (28 M€) raó per la 
qual no està ben pressupostat o no es pot afectar a aquest capítol. 

Respon que l’avantprojecte de llei menciona expressament que tots els doblers disponibles que envia la 
comunitat autònoma, per raó del principi de suficiència financera, se podran pressupostar d’una manera 
totalment incondicionada. En conseqüència, sí que se pot disposar que una part del fons vagi a 
amortitzar préstecs.  

El segon punt fa avinent la incertesa significativa que existeix pel que fa a poder-se fer efectius aquests 
ingressos, atès que només se parla d’un avantprojecte de llei. 
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Respon que prèviament (el mes de novembre de 2013) ja varen demanar l’informe corresponent al 
director general de Pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per tal de tenir la 
informació exacta referida a tots els articles de la llei i als imports que rebria el Consell de Mallorca en 
funció de l’esmentat avantprojecte de llei.  

Assegura que l’informe especifica exactament aquests imports, són els que consten en el Projecte de 
Pressuposts de 2014 del Consell de Mallorca i, evidentment, en els Pressuposts de la CAIB. 
Consegüentment, incertesa cap ni una.  

Reitera les afirmacions anteriors. Fa notar que quasi s’atreveix a dir que és la primera vegada, en 
relació als darrers anys, que totes aquestes quantitats estan ben pressupostades en la documentació de la 
CAIB.  

La tercera al·legació se refereix al Conveni dels centres concertats de Gent Gran, que el Consell de 
Mallorca ha pressupostat amb una quantitat d’11 M€ i no consta en els pressuposts de 2014 de la 
CAIB.  

Respon que adjunten informe del secretari tècnic de la Conselleria de Sanitat i Salut de la CAIB que 
especifica clarament que l’import del conveni serà d’11 M€. 

Per aquesta raó, se proposa desestimar també aquesta al·legació. 

Una altra al·legació afirma que no hi ha ni un euro en inversions a l’IMAS, per la qual cosa no se podrà 
fer el manteniment dels seus edificis. 

Respon que s’ha previst fer una incorporació de romanents d’exercicis anteriors, de finançament 
afectat, per un import d’1.974.000 €, destinat a fer inversions.  

També s’afirma que la quantitat pressupostada per a les residències de Gent Gran de La Bonanova, 
Huialfàs i Felanitx no serà suficient. Se retreu que hi ha una rebaixa, en relació a l’any anterior.  

Respon que el gerent de l’IMAS ha emès un informe que explica que, pel que fa a aquestes residències 
concretes, s’ha establert fer una gestió òptima dels seus recursos i aquest és el motiu de que siguin 
suficients els crèdits pressupostats.  

Se retreu també que no seran suficients les ajudes destinades als acolliments familiars permanents i 
preadoptius pel fet que hi ha una rebaixa de 200.000 € respecte a l’any anterior.  

Respon que el gerent de l’IMAS ha emès també un informe en el qual s’assegura que l’Àrea de Menors 
i Família té pressupost suficient per dur endavant tots els serveis que ha de prestar durant l’any 2014.  

Per acabar reitera que se desestimen totes les al·legacions ha va presentar el PSOE, basant-se en tots els 
informes que ha explicat, atès que acrediten convenientment la suficiència de crèdit. 

El Sr. FONT (MÉS per Mallorca) intervé a continuació. 

Anuncia que el seu Grup votarà en el mateix sentit que ho va fer quan se va aprovar inicialment el 
pressupost de 2014.  

Òbviament, no repetirà els arguments contraris a aquest pressupost, perquè ja se varen explicar ben a 
bastament. Reitera el refús manifestat des de l’inici, i també el seu vot en contra.  

El Sr. ALEMANY (PSOE) intervé tot seguit. 

Adverteix que el seu Grup votarà en contra de l’aprovació definitiva del pressupost de 2014, perquè no 
és correcte.  

Tot i els arguments en contra de les al·legacions del PSOE que acaba d’explicar la Sra. Roig, com a 
portaveu d’aquest Grup les manté totes i en destaca dues de forma especial, que explica tot seguit. 

En primer lloc esmenta la referida als 2 M€ que s’han recaptat a causa dels casos de corrupció, import 
que el seu Grup demanava que se destinàs a necessitats socials.  

Reconeix que és cert que quan se va prendre aquest acord al Ple del Consell de Mallorca, el Govern 
balear ja havia incorporat aquests doblers per destinar-los a altres funcions. Tot i això, fa avinent que 
els doblers no duen una etiqueta que els identifiqui com a procedents de corrupció o d’una altra cosa, 
raó per la qual si existeix un acord del Ple d’aquesta institució, pres per unanimitat en el sentit que s’ha 
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indicat, res no impedeix que es pugui fer efectiu. Assegura que no existeix cap informe que adverteixi 
que no se pot fer.  

En segon lloc fa notar que tampoc no existeix cap informe que desdigui l’afirmació del PSOE en el 
sentit que els recursos que conté el pressupost de 2014 són insuficients.  

Manté aquesta afirmació, perquè és evident que hi ha moltes necessitats en la nostra societat que no se 
poden atendre, i els responsables del govern del Consell de Mallorca ho han de fer, presentant el 
pressupost adequat. Retreu que s’ha presentat un pressupost inferior al que podria haver-se fet.  

També retreu que no s’hagi considerat l’experiència prèvia en aquest sentit, perquè és evident que 
durant els darrers quatre anys el pressupost de la institució ha tengut una clara tendència a la baixa. 
Mostra la gràfica completa que així ho demostra.  

Assenyala que el fet de prendre aquest tipus de decisió en un moment de crisi econòmica i d’elevades 
necessitats socials significa fer cada vegada més profunda l’escletxa social que ja existeix. Creu que el 
dia en què els mercats permetin sortir de la crisi econòmica serà molt difícil recompondre l’esmentada 
escletxa, que poc a poc han anat creant.  

Opina que, per be que és cert que les assignacions que provenen d’una institució europea, per exemple, 
tenen més possibilitats de resoldre el problema que les que provenen d’un ajuntament petit, el cert és 
que cada entitat ha de fer el que pugui dins el seu àmbit, i el Consell de Mallorca ho ha de fer en 
l’àmbit de Mallorca, elaborant un pressupost que aposti per polítiques de caire públic i el més elevat 
possible.  

Retreu que a la memòria del pressupost se faci constar que augmenta en relació al de 2013, perquè 
quasi ni tan sols això es produeix, atès que la pujada dels 23,5 M€ en relació a 2013 és deguda a dos 
factors; el primer és un préstec de 14 M€ que no se tenia l’any passat i el segon és que es posa a la 
venda un bé immoble de la institució, per un import de 5,4 M€. 

Sobre la venda d’aquest immoble, retreu que es prengui aquesta decisió en un moment de crisi 
econòmica en què el valor dels edificis es troba en el seu nivell més baix. A més a més, fa notar que la 
primera qüestió dubtosa és si se podrà vendre o no, perquè no se ven ni a preu regalat. Assegura que 
aquest edifici tenia un preu molt superior, quan el mercat immobiliari funcionava, raó per la qual opina 
que, per prudència, seria molt més adequat esperar que aquest mercat reprengui la seva agilitat, abans 
de posar a la venda un edifici tan important com és el de la seu de Carreteres, ubicat a les Avingudes de 
Palma. Adverteix que no és correcte deixar-lo a meitat de preu amb la finalitat de quadrar un pressupost 
i aconseguir que s’apugi un poc.  

Assenyala que, si s’eliminen aquestes dues partides que ha indicat, es pot observar que queda un 
increment del pressupost que no se correspon ni tan sols amb l’augment de l’IPC. 

Reitera que durant els darrers quatre anys el pressupost s’ha reduït, i l’increment del pressupost de 
2014 respecte al de 2013 (que ja era deficitari) tampoc no és real. 

Torna advertir sobre la necessitat de redistribuir la riquesa, que en les institucions públiques s’ha de fer 
per mitjà de la cooperació, per tal d’establir serveis del tot necessaris per a la gent que d’altra forma no 
seria possible tenir; d’aquesta forma s’iguala les persones i els països pel que fa a gaudir dels seus drets 
bàsics. Recorda que ho havia establert així per a totes les administracions públiques l’acord de la 
UNESCO, amb l’aportació del 0,7% del seu pressupost. Adverteix que, en el cas del pressupost del 
Consell de Mallorca aquesta aportació, tot i ser petita, representaria la quantitat de 2,4 M€ per posar el 
2% de tot el pressupost, i s’hi dediquen 60.000 €; és evident que no se compleix tampoc el principi de 
cooperació amb les persones que tenen poques expectatives.  

Adverteix la Sra. Roig que el fet d’afirmar prèviament, com ha fet ella, que se tenen recursos 
econòmics suficients per atendre les necessitats socials també determina que l’equip de govern queda 
incapacitat per dir a la ciutadania que no s’atendrà una determinada necessitat perquè no hi ha doblers.  

Per acabar, reitera els arguments que ha explicat i també el vot en contra del pressupost.  

La Sra. ROIG intervé a continuació. 

Assenyala que les al·legacions se basen en tres motius molt concrets, que es troben ben definits a la llei, 
i que tot seguit explica encara més detalladament.  
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Quan als retrets d’insuficiència del pressupost, adverteix que el supòsit de “si hi hagués més doblers, 
encara es farien més coses” no hi té cabuda, en un procés d’al·legacions, atès que allò que s’ha de 
demostrar és si els ingressos del pressupost són els correctes, si s’ajusten a la realitat, si les despeses 
que el Consell de Mallorca té compromeses se podran pagar, en funció d’aquests ingressos. Si se 
compleixen aquestes pautes, el pressupost està ben confeccionat.  

És a partir d’aquest punt que qui consideri el contrari ha de formular les seves al·legacions. Per aquesta 
raó, refusa els supòsits que ha argumentat el Sr. Alemany.  

Pel que fa al retret de no haver-se ajustat a la normativa legal, a l’hora de confeccionar el pressupost 
perquè el capítol 1 no és suficient, respon que l’actual equip ja fa dos anys que governa la institució i 
sempre s’ha formulat la mateixa al·legació, i sempre ha estat suficient el capítol 1. 

Entén que algunes persones, des de l’oposició, es posin nervioses i ara pensin que l’equip successor 
tampoc no ho fa bé, perquè és sabut que abans sí que resultaven insuficients. 

Reitera una vegada més que el pressupost de 2014 serà suficient i, si no ho fos, hi haurà crèdit suficient 
per dur endavant les gestions pròpies de la institució.  

Pel que fa a l’incompliment dels acords plenaris a què s’ha referit el Sr. Alemany, respon que ja se’n va 
parlar en el darrer Ple, i que ella mateixa va explicar que existia un principi, el de l’anualitat 
pressupostària, que tothom ha de conèixer, que estableix que els ingressos recaptats i reconeguts durant 
un exercici pressupostari no se poden tornar a incorporar com a crèdits inicials en el proper exercici.  

Destaca que no és ella qui ho afirma, sinó que el determinen les pròpies bases del pressupost, que 
llegeix textualment tot seguit. 

Atesa la reincidència del PSOE en l’acusació d’incompliment d’acords del Ple, recorda quin és el text 
exacte de la moció que se va aprovar i el llegeix textualment: “El Consell Insular de Mallorca invertirà 
en polítiques d’emergència social els doblers que recuperi per l’acció de la Justícia, d’acord a la 
legalitat vigent”. 

Fa notar que si se pretenia matisar que se referien als doblers ja ingressats s’havia de dir: “els que hagi 
recuperat i els que recuperi en el futur”, però l’acord no ho expressa així. I, pel que fa a la legalitat 
vigent, reitera que no se poden tornar a pressupostar aquests doblers. 

Per aquestes raons, afirma que és mentida que el PP incompleixi els acords adoptats en el Ple.  

Observa que l’acord esmentat tenia un esperit molt concret, i el PP el complirà.   

Demana tranquil·litat, perquè assegura que compliran l’acord; el dret està reconegut, i els doblers hi 
són. Demana també que no creïn sospites, per darrera, referides a que els doblers ja els han gastat, 
perquè no és cert. Diu al Sr. Alemany que li pot demostrar que són a la caixa, aquests doblers que no 
tenen “nom i llinatges”, per la qual cosa a la liquidació del pressupost sortiran i, quan ho facin, 
s’incorporaran, que és el procés adequat. Torna a dir que s’incorporaran al pressupost de 2014 i se 
destinaran a allò que el Ple de la institució ha acordat. 

En conseqüència, l’actual equip de govern no incompleix cap acord, i això ha de quedar ben clar. 
Considera que l’oposició fa demagògia barata, capgira les paraules i les utilitza per fer veure que el PP 
no fa costat a les persones més desafavorides, cosa que és mentida.  

Recorda que cada vegada que aquest equip de govern ha tengut la possibilitat d’incorporar crèdits ho ha 
fet i els ha destinat a l’àrea de Serveis Socials; ho han fet cada any, amb els recursos que han tengut. 
S’ha demostrat que aquesta àrea era la prioritat del Consell de Mallorca, però perquè és la política del 
PP, no perquè el PSOE ho hagi dit.  

Considera que no és correcte que el PSOE se vulgui posar medalles i acusi al PP d’incomplir els acords 
de Ple. Reitera que és mentida.  

Pel que fa a tota la resta de retrets del Sr. Alemany, diu que no repetirà el debat que ja se va fer en el 
darrer Ple. Recorda que ja li va demanar en relació a quin pressupost considerava que ha baixat el 
d’enguany, si era en relació al “meravellós” pressupost de 2010, i el debat ja se va fer.  

Fa avinent que aquest pressupost, el de 2010, contenia 2 M€ de préstec bancari, 17 M€ d’inversions 
estatutàries, 3 M€ d’un conveni d’Ibatur i tota una sèrie d’ingressos que, o bé no se varen produir, o si 
varen arribar en algun moment no se varen invertir. En canvi, el PP no fa les coses d’aquesta forma. 
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Per acabar, reitera també tots els arguments que ha explicat en aquesta intervenció d’avui i se reafirma 
en tot allò que va exposar sobre aquesta qüestió en el debat del darrer Ple. 

El Sr. ALEMANY intervé tot seguit. 

Reitera que és una qüestió de voluntat i, si és cert que la tenen, els 2 M€ s’haguessin pogut incloure en 
el pressupost. De moment, la realitat és que no s’hi han incorporat. Assegura que el dia en què sigui 
cert que ho fan, com a dit ella, el seu Grup votarà a favor.  

Diu que si la Sra. Roig vol que la felicitin, ho faran, però ha de quedar clar que en el pressupost que 
presenta per a 2014 aquesta quantitat no hi és, tot i que hi podria ser.  

També vol puntualitzar que l’acord de Ple a què s’ha referit no se va prendre l’any passat, sinó el mes 
de gener de 2014, per la qual cosa el pressupost ja estava tancat i l’equip de govern del PP d’aquesta 
institució va manifestar, dins l’any 2014, que estava d’acord a destinar aquesta quantitat de doblers a 
polítiques socials.  

I pel que fa als termes referits a la legalitat o no legalitat, recorda a la Sra. Roig que se va redactar 
d’aquesta forma perquè hi havia dubtes sobre si podia ser inversió o despesa, i aquesta va ser la qüestió, 
se va canviar la proposta per fer constar despesa o inversió, proposta que el PP va votar a favor.  

Tot i això, fa notar que aquestes qüestions no han de tapar el vertader debat que ell ha mantingut amb la 
Sra. Roig, que no és altre que la insuficiència de crèdit en el pressupost, per donar solucions als 
problemes que té la societat, que són imprescindibles per aturar l’augment progressiu de l’escletxa que 
s’ha creat en la societat actual.  

Refusa que la Sra. Roig afirmi que els termes de les al·legacions del PSOE no són els que pertoca 
plantejar. Destaca el fet que aquestes al·legacions tenen un esperit concret, que és fer avinent que no hi 
ha doblers suficients.  

Assenyala que la gràfica que correspon al pressupost de 2014 té corbes ascendents, les que representen 
el deute de la institució, factor que és precisament el que el PP criticava. Observa que la realitat actual 
és que cada dia s’han de pagar als bancs 63.000 € i recorda que enguany la institució pagarà als bancs, 
diàriament, 104.381 €.  

Fa notar que és amb això, que se gasten els doblers, un total de 38 M€. També indica que molta part 
d’aquesta quantitat és deguda als crèdits ICO que el PP va voler subscriure perquè no cobrava els 
doblers que el Govern balear devia al Consell de Mallorca. Atès que aquests crèdits ICO s’havien de 
retornar en un breu termini, es varen ofegar, es varen posar la soga al coll i encara l’hi tenen.  

Considera que el PP ha de reconèixer que va triar aquesta opció, però no ha de dir que té crèdit 
suficient mentre augmenta de forma evident la quantitat que s’ha de pagar als bancs i minven les 
inversions públiques, que donarien feina a la gent. És obvi que es tracta de decisions polítiques, i que 
s’ha arribat a un pacte amb el Govern balear, el que queda clar és que si haguessin negociat més, ara 
tendrien més doblers. Aquesta és la situació, les xifres són ben clares, dos i dos són quatre, no el que 
interessa que sigui.  

Es mostra convençut que n’hi hauria d’haver més, de doblers i li recorda que li ha dit sempre el mateix, 
en públic i en privat.   

Manté que el finançament que ha previst el Govern balear per als consells insulars és insuficient, i 
aquest pressupost, que és el reflex de les quantitats que el Govern té previst donar al Consell de 
Mallorca, és del tot insuficient.  

Considera que la Sra. Roig no fa un bon paper, si admet que no hi ha més doblers, perquè s’ha de 
lluitar. Pensa que les explicacions i l’actitud que manté no és gens solidària amb el sector de població 
més desafavorit econòmicament.  

La Sra. ROIG tanca el debat.  

En referència a la moció del PSOE presentada el mes de gener de 2014, diu que mai se li pot ocórrer 
pensar que la intenció del PSOE és que un ingrés reconegut en l’exercici anterior és allò que pretenen 
que s’inclogui com a crèdit inicial en el pressupost de 2014. 
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Adverteix que qui maneja pressuposts sap que la seva gestió funciona d’acord al principi que ella ha 
explicat. Si durant un any s’han recaptat uns doblers, no se poden incorporar en el pressupost de l’any 
següent com a crèdits inicials.  

Reitera les explicacions que ha donat en la seva intervenció anterior. Diu al Sr. Alemany que no 
necessita cap felicitació seva i li reitera que els crèdits inicials d’un pressupost no es poden considerar 
una qüestió de voluntat política.  

Afirma que tan aviat com aquests doblers s’incorporin al pressupost se destinaran a l’àrea social, per la 
qual cosa els membres del PSOE poden quedar tranquils.  

Pel que fa a les gràfiques dels pressuposts que ha mostrat el Sr. Alemany, li diu que ella també en 
presentarà, per tal de poder-ne fer la comparança. Recorda que li va demanar que hi afegís una altra 
gràfica, la del deute de la CAIB, però no ho ha fet; l’adverteix que no serà del seu gust.   

Pel que fa als préstecs ICO, explica que s’han subscrit per poder pagar les factures dels proveïdors, que 
són deutes de la passada legislatura i que quan s’ha presentat la proposta al Ple el PSOE ha votat en 
contra.  

Quan al gràfic de les inversions que mostra el Sr. Alemany, li demana a quines pertany: a les 
pressupostades o a les executades, a les que durant la passada legislatura se posaven sobre el pressupost 
o a les que realment realitzaven durant l’exercici pressupostari. Li fa notar que aquestes inversions que 
pugen tant no estan fetes, se posaven damunt el paper, però no se varen gastar, mentre que enguany se 
farà una incorporació de 150 M€ i hi haurà aquestes inversions de les quals el Sr. Alemany 
s’enorgulleix de que es posaven sobre el pressupost, però en realitat no les feien. Diu que això és el que 
resulta més trist.  

En canvi, el PP hi posa ara menys quantitat inicial, però quan ha fet totes les incorporacions, el seu 
pressupost és de 500 M€, entre el que li és propi i allò que l’anterior equip de govern no va fer, i aquest 
és el pressupost.  

Expressa la seva satisfacció per aquest pressupost, perquè s’ha fet bona feina, l’equip de govern l’ha 
gestionat bé.  

Destaca que els anys anteriors no podien dedicar doblers a fer inversió, però enguany sí que s’ha pogut 
destinar una partida per als ajuntaments i per a inversió pròpia.  

Per acabar diu que ha quedat clar que el Consell de Mallorca, en la mesura de les seves possibilitats, 
donarà solucions als problemes de la gent de Mallorca.  

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

La PRESIDENTA comenta que procuraran que aquest sigui el darrer exercici pressupostari que 
s’aprova dins el mateix any i que el pressupost de l’any 2015 s’aprovi dins l’any 2014. Si és així, 
durant l’any 2014 s’hauran aprovat dos pressuposts i s’haurà aconseguit el que pertoca. 

 

DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT 

PUNT 9. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT 
EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS DEL DEPARTAMENT DE MEDI 
AMBIENT. 
 

Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva del Departament de 
Medi Ambient que diu: 

1.S'han presentat factures corresponents a béns i serveis prestats amb destí al 
departament de Medi Ambient durant l’any 2013. 
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2. S'ha emès informe jurídic i informe d'Intervenció General núm. ref. 10/14                
de data  29 de gener del  2014,   que figuren al corresponent expedient. 

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

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

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

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

Per tot això, propòs al Ple adopti el següent 

ACORD 

1r. Aprovar el reconeixement extrajudicial dels crèdits que se detallen a la relació 
adjunta, per import de mil onze euros amb sis cèntims dels quals vuit-cents trenta-cinc 
euros amb cinquanta-nou cèntims corresponen a la base imposable i cent setanta –cinc 
euros amb quaranta-set cèntims a la quota d’IVA deduïble    (import total de 1.011.06 
€ , dels quals 835,59 € corresponen a la base imposable i 175,47 € a la quota d’I.V.A. 
deduïble). 

2n. Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions de les factures incloses a la 
relació adjunta, per import de mil onze euros amb sis cèntims dels quals vuit-cents 
trenta-cinc euros amb cinquanta-nou cèntims corresponen a la base imposable i cent 
setanta –cinc euros amb quaranta-set cèntims a la quota d’IVA deduïble    (import 
total de 1.011.06 € , dels quals 835,59 € corresponen a la base imposable i 175,47 € a 
la quota d’I.V.A. deduïble). contretes pel departament de Medi Ambient segons el 
següent detall: 

  
CODI 
RELACIÓ 

CENTRE   IMPORT RC  

1 F/2013/56 REFUGI MULETA       835,59 € 220140000062 

  TOTAL         835,59 €  
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3è. Atesa l’existència de crèdit adequat i suficient al pressupost de l’exercici 2013, les 
despeses aprovades amb codi de relació esmentats al punt anterior s’imputaran a les 
aplicacions pressupostàries següents: 

50.1515.22100 

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

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

 
 
PUNT 10. PROPOSTA D'ACORD D’APROVACIÓ INICIAL DE LA 
MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT REGULADOR DELS USOS I SERVEIS 
DELS REFUGIS DEL CONSELL DE MALLORCA. 
 

Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva del Departament de 
Medi Ambient que diu: 

Vista la memòria de la Directora Insular de Medi Ambient de data 20 de desembre de 
2013 que es transcriu, justificativa de la necessitat de modificació del Reglament 
regulador dels usos i serveis dels refugis del  Consell de Mallorca aprovat mitjançant 
acord del Plè del Consell de Mallorca de data 8 de març de 2004 (BOIB núm. 73, de 
22-05-2004) i modificat en data 6 de juny de 2005 (BOIB núm. 137, de 15-09-2005) i  
3 de març de 2008 (BOIB núm. 74, de 29-05-2008): 

Des de l’any 1995 en que es va posar en marxa el refugi de Tossals Verds, al terme 
municipal d’Escorca, progressivament, el Consell de Mallorca ha posat a disposició 
de les persones que practiquem el senderisme i excursionisme,  una Xarxa de Refugis, 
formada per antics edificis restaurats i rehabilitats adequadament,  destinats a 
facilitar la pràctica d’aquestes activitats, així com per potenciar l’estudi, la formació, 
i la investigació, en temes relacionats amb el medi natural i el patrimoni etnològic, 
entre d’altres. 

De conformitat amb el Decret d’Organització del Consell de Mallorca de dia 15 de 
juliol pel qual es determina l’organització del Consell Insular de Mallorca, modificat 
pel Decret de dia 10 d’octubre de 2.011, per Decret de dia 15 de març de 2.012 i per 
Decret de dia 11 d’abril de 2.012, correspon al Departament de Medi Ambient, la 
planificació, creació i gestió de rutes senderistes i refugis de muntanya; d’acord amb 
aquest Decret els refugis són serveis adscrits al Departament de Medi Ambient. 

Amb l’objectiu de garantir un ús adequat, la correcta conservació d’aquests refugis, i 
l’adequada prestació dels serveis públics, i regular-ne les normes i condicions, a les 
quals s’han de subjectar els seus usuaris, el Consell de Mallorca va promulgar un 
reglament regulador dels usos i serveis dels refugis; aquest reglament ha estat 
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modificat en diferents ocasions, la darrera de la qual va ser per Acord de Ple del 
Consell de Mallorca de dia 3 de març de 2008. 

Per altra banda es considera necessària l’adaptació del vigent reglament regulador a la 
situació actual, en la qual hi ha refugis amb gestió directe i refugis en règim de 
concessió. 

Vist l’esborrany del text del reglament un cop introduïdes les modificacions que es 
consideren adients. 

Considerant que la tramitació de la modificació reglamentaria no suposa despesa 
econòmica directa pel Consell de Mallorca. 

Vist l’informe jurídic emès en data 9 de gener de 2014 per la cap del servei de la 
secretaria tècnica del departament de Medi ambient. 

Per tot el que s'ha exposat, la Consellera Executiva del Departament de Medi Ambient 
eleva al Ple la següent proposta d' 

ACORD 

1.- Aprovar inicialment la modificació del Reglament regulador dels usos i serveis 
dels refugis del Consell de Mallorca aprovat mitjançant acord del Plè del Consell de 
Mallorca de data 8 de març de 2004 (BOIB núm. 73, de 22-05-2004) i modificat en 
data 6 de juny de 2005 (BOIB núm. 137, de 15-09-2005) i  3 de març de 2008 (BOIB 
núm. 74, de 29-05-2008). Text modificat que s’incorpora con annex a la present 
proposta.  

2.- Sotmetre l’expedient a informació pública mitjançant la inserció dels 
corresponents anuncis en el tauler d’edictes del Consell de Mallorca i en el Butlletí 
Oficial de les Illes Balears amb la finalitat que totes les persones que hi estiguin 
interessades puguin examinar-lo i presentar les reclamacions i els suggeriments que 
considerin pertinents, dins el termini de trenta dies, comptadors des de la inserció de 
l’anunci corresponent en el butlletí. 

Així mateix donar audiència prèvia a les associacions inscrites en el Registre 
d’entitats de participació Ciutadana del Consell de Mallorca, les finalitats de les quals 
guardin relació directa amb l’objecte de la disposició. 

  

REGLAMENT REGULADOR DELS USOS I ELS SERVEIS DELS REFUGIS 

DEL CONSELL DE MALLORCA 

Des del 1995, en què es va posar en marxa el refugi de Tossals Verds, al terme 
municipal d’Escorca, progressivament, el Consell de Mallorca ha posat a disposició 
de les persones que practiquen senderisme i excursionisme una xarxa de refugis, 
formada per antics edificis restaurats i rehabilitats adequadament, destinats a facilitar 
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la pràctica d’aquestes activitats i a potenciar l’estudi, la formació i la investigació 
sobre temes relacionats amb el medi natural i el patrimoni etnològic, entre d’altres. 

De conformitat amb el Decret d’organització del Consell de Mallorca de 15 de juliol, 
pel qual es determina l’organització del Consell Insular de Mallorca, modificat pel 
Decret de 10 d’octubre de 2011, pel Decret de 15 de març de 2012 i pel Decret d’11 
d’abril de 2012, correspon al Departament de Medi Ambient planificar, crear i 
gestionar rutes senderistes i refugis de muntanya; i, d’acord amb el que s’estableix en 
aquest Decret, els refugis són serveis adscrits al Departament de Medi Ambient. 

Amb l’objectiu de garantir un ús adequat, la conservació correcta d’aquests refugis i 
la prestació adequada dels serveis públics, i de regular-ne les normes i les condicions 
a les quals s’han de subjectar els usuaris, el Consell de Mallorca promulgà l’any 2004, 
el Reglament regulador dels usos i serveis dels refugis; aquest Reglament s’ha 
modificat en diferents ocasions, la darrera és per Acord de Ple del Consell de 
Mallorca de 3 de març de 2008. 

Aquesta modificació té com objectiu adaptar-se a la situació actual, en la qual hi ha 
refugis amb gestió directa i refugis en règim de concessió; les normes del nou 
reglament es reflecteixen en l’articulat següent: 

Article 1: Objecte 

Aquest Reglament regeix el funcionament dels refugis del Consell de Mallorca, ja 
siguin de gestió directa o en règim de concessió administrativa, per a garantir un ús 
adequat i la conservació correcta dels refugis, la  convivència amb les persones 
usuàries, així com la prestació adequada dels serveis públics. 

 

CAPÍTOL I: Normes i funcionament 
 
Article 2: Definició i finalitat 

 

Els refugis del Consell de Mallorca són instal·lacions d’ús públic destinades 
a: 
Facilitar la pràctica del senderisme i l’excursionisme, en totes les seves modalitats, 
mitjançant l’oferta dels serveis d’allotjament i de manutenció en la mesura de les 
seves possibilitats. 
Proporcionar la formació, l’educació i la investigació en el camp de la conservació i 
de la millora de l’entorn natural, del patrimoni etnològic i arquitectònic de muntanya, 
així com la gestió del medi natural. 
 
Article 3: Usuaris 
 
Poden ser usuaris dels refugis: 
 
Els senderistes, els excursionistes i els aficionats als esports de muntanya a nivell 
particular o col·lectiu. 
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Les institucions, els organismes i les entitats, públiques o privades, que fan activitats 
formatives, educatives o d’investigació relacionades amb les finalitats esmentades en 
l’article anterior. 
 
Article 4: Normes 
 

Com que els refugis són instal·lacions d’ús públic, d’una banda, l’usuari ha de:  

Formalitzar la inscripció i el registre quan arriba al refugi, si hi ha de pernoctar, 
d’acord amb la normativa vigent; l’arribada i el registre, en aquest cas, s’ha de fer 
abans de les 18 h (entre dia 1 de novembre i dia 30 de març) i abans de les 19 h (entre 
dia 1 d’abril i dia 31 d’octubre). Excepcionalment, i per causa de força major, es 
podrà autoritzar l’entrada i registre fóra d’aquest horari. 

Atendre, en tot moment, les indicacions del personal del refugi. 

Tenir un comportament correcte i respectuós amb la resta de persones usuàries i amb 
el personal del refugi.  

Accedir als refugis a peu o amb un altre mitjà de locomoció no motoritzat, llevat dels 
casos en què l’ús d’aquest mitjà s’autoritza expressament. 

Reduir al màxim el consum d’energia i d’aigua, i la generació de residus.  

Respectar en tot moment les normes de seguretat, i també les que resulten dels cartells 
i dels avisos col·locats a la vista. 

Utilitzar sempre, per raons d’higiene, els sacs de dormir o els llençols. 

Comunicar als guardes qualsevol desperfecte ocasionat o observat. 

Fer-se càrrec dels possibles desperfectes ocasionats per una mala utilització de les 
instal·lacions, excepte quan són causats per força major. 

Abonar els preus públics vigents i aprovats pel Consell de Mallorca en l’ordenança 
reguladora de preus públics per a la prestació de serveis corresponent.  

Respectar la normativa en matèria d’incendis forestals al seus voltants. 

 
D’altra banda, queda expressament prohibit que l’usuari pugui: 
 
Encendre foc o cuinar fora dels llocs destinats a aquest efecte. 
Moure mobles del seu lloc habitual. 
Entrar cap casta d’animals (excepte cans pigall). 
Fumar en tot el refugi.  
Menjar o encendre espelmes dins els dormitoris. 
Accedir als dormitoris amb botes i material de muntanya, que s’han de col·locar en el 
lloc establert a aquest efecte. 
Utilitzar aparells de música i similars que poden molestar les persones usuàries. 
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Dormir fora del lloc indicat (excepte els casos que s’autoritzen expressament). 
Entrar o sortir dels refugis després de: 
les 22 h, entre l’1 de novembre i el 30 de març; 
les 23 h, entre l’1 d’abril i el 31 d’octubre. 
Excepcionalment, i per causa de força major, es podrà autoritzar l’entrada i sortida 
fóra d’aquest horari. 
Deixar aliments dins els dormitoris. S’han de deixar en els llocs indicats pel personal 
dels refugis. 
Entrar begudes alcohòliques als refugis, servir-ne a menors de 18 anys o servir-ne més 
tard de les 22 h. 
 
Article 5: Silenci 
 
S’ha de guardar silenci de les 23 h a les 8 h del matí. 
 
En aquest període s’han de deixar lliures les sales i els menjadors, i les entrades i les 
sortides dels dormitoris s’han de fer amb la màxima discreció. 
 
Article 6: Reserves 
 
Tenen prioritat en l’ús dels serveis dels refugis les persones que han fet prèviament la 
reserva corresponent, d’acord amb el que s’estableix en aquest article. 
 
Amb caràcter general, la sol·licitud de reserves d’allotjament s’ha de fer amb un 
mínim de cinc dies i amb un màxim de quatre mesos d’antelació. 
 
La sol·licitud de reserva d’allotjament es pot fer: 
 
1) Per als refugis que gestiona directament el Consell de Mallorca: 
 
1.a) per via telemàtica, mitjançant el web <www.conselldemallorca.net>; 
1.b) per via telefònica, al Departament de Medi Ambient, de dilluns a divendres, de 9 
h a 14 h, als telèfons 971173700 – 971173731. 
 
 2) Per als refugis gestionats en règim de concessió administrativa: 
 
2.a) per via telemàtica, mitjançant el web dels concessionaris; 
2.b) per via telefònica; 
2.c) per qualsevol altre sistema que garanteixi la reserva.  
 
Quan es reserva l’allotjament, s’ha de pagar el 80 % de l’import total del servei 
d’allotjament. Aquest pagament es pot efectuar: 
 
mitjançant el sistema previst al web del Consell de Mallorca o dels concessionaris 
corresponents; 
mitjançant un ingrés al compte corrent restringit del Consell de Mallorca per a la 
gestió de les reserves dels refugis o al dels concessionaris corresponents; una vegada 
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fet l’ingrés, se n’ha de remetre una còpia al Departament de Medi Ambient del 
Consell de Mallorca o al concessionari corresponent. 
 
Una vegada fets la sol·licitud de reserva d’allotjament i el pagament del 80 % de 
l’import de l’allotjament, en el termini màxim de tres dies el Consell de Mallorca o el 
cessionari corresponent ha de remetre la confirmació de la reserva a la persona 
interessada. 
 
En cas de cancel·lació de la reserva, una vegada confirmada, no es té dret a la 
devolució de l’import, llevat dels casos justificats degudament per causes alienes a la 
voluntat de la persona que fa la reserva. 
 
Excepcionalment, i en el cas que hi hagi places disponibles, es poden fer reserves: 
 
1. amb un termini inferior als cinc dies, per via telefònica, al Departament de Medi 
Ambient o als concessionaris corresponents; 
 
2. el mateix dia, directament al refugi. 
 
Article 7: Servei d’allotjament 
 
La capacitat màxima d’allotjament dels refugis és la mateixa que el nombre de llits de 
què disposen, independentment de l’edat de les persones usuàries. Els menors de 18 
anys han d’anar acompanyats d’una persona major d’edat, que se n’ha de fer 
responsable. 
 
Per facilitar l’ús al major nombre de persones usuàries, com a norma general, no es 
poden fer reserves d’allotjament d’una durada de més de tres vespres consecutius. 
Aquesta limitació es pot alterar si hi ha places lliures a partir de les 18 h. 
 
Amb una sol·licitud prèvia, degudament justificada i adreçada a la persona titular del 
Departament de Medi Ambient, es poden autoritzar reserves d’allotjament de durada 
superior, quan hi concorren circumstàncies acreditades degudament. 
 
Els dormitoris es poden ocupar des de les 16 h i s’han de deixar abans de les 10 h del 
dia següent. 
 
Vista l’obligatorietat d’utilitzar sempre sacs de dormir o llençols, els refugis ofereixen 
als usuaris la possibilitat de llogar roba de llit. 
 
Article 8: Servei de manutenció 
 
L’horari de prestació del servei de menjador és, preferentment, el següent: 
 
Berenar: de 8 h a 9 h 
Dinar: a les 13.30 h 
Sopar: a les 20.30 h 
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Aquest horari es pot modificar en funció de la disponibilitat del personal del refugi i 
del nombre d’usuaris que fan ús del servei de manutenció. 
 
És recomanable que, quan els usuaris reserven l’allotjament, al mateix temps reservin 
el servei de manutenció. No es garanteix la prestació del servei de manutenció si no 
s’ha reservat prèviament. 
 
Els usuaris que no tenen reserva d’allotjament, si volen reservar el servei de 
manutenció, ho han de fer amb un màxim de cinc dies naturals d’antelació. 
 
Article 9. Servei de bar 
 
El servei de bar és de 8 h a 22.30 h. 
S’hi serveixen els productes establerts en l’ordenança reguladora dels preus públics, 
en funció de la disponibilitat. 
 
Article 10. Servei de dutxes 
 
Els usuaris dels refugis que tenen reserva d’allotjament tenen dret a una dutxa 
gratuïta. Els usuaris que no tenen reserva d’allotjament per tenir dret al servei de 
dutxes han d’abonar, si escau, el preu previst en l’ordenança reguladora de preus 
públics. Els refugis ofereixen als usuaris la possibilitat de llogar tovalloles de bany, 
havent d’abonar, en aquest cas i si s’escau, el preu previst a l’ordenança reguladora de 
preus públics 
 
Article 11: Altres serveis 
 
En la mesura de les possibilitats, els refugis poden oferir els serveis següents, que es 
poden sol·licitar: 
 
a) directament al personal del refugi: 
venda de roba 
ús de torradores, amb llenya inclosa. 
ús de taquilles  
b) mitjançant l’escrit de l’Annex 1:  
ús de sales de reunions 
 
Si aquests serveis estan subjectes al pagament d’un preu, que s’ha d’incloure en 
l’ordenança fiscal corresponent, reguladora dels preus dels serveis dels refugis del 
Consell de Mallorca. 
 
Els refugis en règim de concessió administrativa poden prestar altres serveis en el 
marc d’aquest reglament, del contracte vigent de concessió de la gestió del servei 
públic, i també de qualsevol legislació sectorial aplicable, amb la sol·licitud i 
l’autorització prèvies de l’òrgan competent del Consell de Mallorca. 
 
Article 12: Preus dels serveis 
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Els preus dels serveis oferts als refugis es regeixen en tot moment per l’ordenança 
reguladora dels preus públics dels refugis del Consell de Mallorca en vigor, i estan 
exposats en el tauler d’anuncis de cadascun dels refugis, i també, almenys, en el tauler 
d’anuncis del Departament de Medi Ambient del Consell de Mallorca. 
 
Article 13: Reclamacions 
 
A cada refugi hi ha a disposició dels usuaris un llibre de reclamacions, del contingut 
del qual es dóna compte a l’autoritat competent, amb un informe previ, d’acord amb 
la normativa vigent aplicable. 
 
Article 14: Responsabilitat 
 
El Consell de Mallorca o, en el seu cas, els concessionaris respectius, quan 
correspongui, resten exempts de responsabilitat per robatoris, danys, accidents 
derivats de la pràctica de l’excursionisme o supòsits similars. 
 
En cas que el Consell de Mallorca incorri en responsabilitat patrimonial, és aplicable 
el que preveuen els articles 139 i següents de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
 
Article 15: Sancions 
 
L’incompliment d’aquestes normes pot ocasionar que el personal del refugi adopti les 
actuacions següents de manera immediata: 
 
1. Que es compleixi la normativa. 
2. En casos especialment greus, que s’abandonin les instal·lacions del refugi, per 
evitar molèsties als altres usuaris del refugi o perjudicis al patrimoni natural, etnològic 
i arquitectònic de muntanya. 
 
Amb la tramitació prèvia de l’expedient corresponent, si s’incompleix dues o més 
vegades aquesta normativa, es pot prohibir, mitjançant resolució del conseller 
executiu competent, usar les instal·lacions del refugi per un període màxim de: 
 
un any, en cas de dos incompliments 
dos anys, en cas de tres incompliments 
tres anys, en cas de més de tres incompliments. 
 
Tot això, sens perjudici de donar-ne trasllat a l’autoritat competent i de les sancions 
que puguin correspondre per infraccions previstes en la normativa vigent aplicable.  
 
CAPÍTOL II: Personal dels refugis 
 
Article 16: Personal dels refugis 
 
Sens perjudici que el Consell de Mallorca disposi d’altre personal, el personal dels 
refugis està format per: 
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guardes 
personal de cuina 
personal de neteja 
 
16.1 Guardes  
 
Els guardes són les persones que el Consell de Mallorca o, en el seu cas, el gestor dels 
refugis ha designat responsables. 
 
Són funcions dels guardes: 
 
Vetlar pel compliment d’aquest reglament. 
Tenir cura del bon estat, del funcionament i de la conservació de les instal·lacions. 
Rebre i atendre les persones usuàries, i garantir la prestació dels serveis en la mesura 
de les possibilitats dels refugis.   
Identificar i registrar les persones usuàries, d’acord amb la normativa vigent aplicable.  
Fer respectar l’ordre necessari per l’interès general, adoptar les mesures oportunes, i 
donar-ne, si cal, trasllat a l’autoritat competent. 
Vetlar per la seguretat del refugi. 
En general, qualsevol altra tasca que li encomani el Departament de Medi Ambient 
necessària per a garantir el bon funcionament del servei. 
 
16.2 Personal de cuina 
 
El personal de cuina és l’encarregat del bon funcionament del servei de manutenció: 
 
Són funcions d’aquest personal: 
 
Dur a terme totes les tasques necessàries per a prestar aquest servei, aplicant en tot 
moment les normes pràctiques de seguretat i d’higiene. 
En general, qualsevol altra tasca que li sigui encomanada pel Departament de Medi 
Ambient necessària per a garantir el bon funcionament del servei. 
 
16.3 Personal de neteja  
 
El personal de neteja és l’encarregat de la neteja del refugi. 
 
Són funcions d’aquest personal: 
 
Dur a terme totes les tasques necessàries per a mantenir la neteja i la higiene del 
refugi. 
 
En general, qualsevol altra tasca necessària que el Departament de Medi Ambient li 
encomani per a garantir el bon funcionament del servei. 
Disposició final 
  



 38

Aquest Reglament entra en vigor un cop transcorreguts quinze dies hàbils, 
comptadors a partir de l’endemà de la publicació del text íntegre en el Butlletí Oficial 
de les Illes Balears, d’acord amb el que es disposa en l’article 102 de la Llei 20/2006, 
de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears. 
  
 
     ANNEX I 
 
SOL·LICITUD D’ÚS DE SALA DE REUNIONS DELS REFUGIS  DEL CONSELL 
DE MALLORCA 
 
Nom i llinatges de la persona responsable:  
 
Entitat:   
Adreça:                                                           Localitat:  
CP: Telèfon: fix: mòbil:   
Adreça electrònica: Fax: 
 
EXPÒS: 
 
1. Que necessitam la sala de reunions del refugi: [posau una creu]  
Tossals Verds □      Son Amer □      Muleta □ 
   
Data/dates: _______________________ Hora: de ___________ a ___________ 
  
Nombre de persones: __________ Motiu:_____________________________ 
 
 
2. Que l’entitat es compromet a complir en tot moment el Reglament regulador dels 
usos i els serveis dels refugis del Consell de Mallorca, aprovat pel Ple del Consell de 
Mallorca en sessió de [dia] ............................................. (BOIB núm. ........). 
 
Observacions: 
 
                                            
SOL·LICIT: 
 
Que em concediu l’ús de la sala de reunions del refugi i en la data indicats més amunt. 
 
[Datació] _____________________________ 
 
[Rúbrica]  
 
 
DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT DEL CONSELL DE MALLORCA 
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Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per denou vots a favor (PP), cap vot en contra 
i catorze abstencions (PSOE i MÉS per Mallorca). 

 
PUNT 11. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA TARIFA 
ESPECÍFICA PEL TRACTAMENT DELS LLOTS PROCEDENTS 
D’ESTACIONS DEPURADORES D’AIGÜES RESIDUALS.  
 
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva del Departament de 
Medi Ambient que diu: 
 
Atès l’article 18 de la Llei 13/2012, de 20 de novembre, de mesures urgents per a 
l’activació econòmica en matèria d’indústria i energia, noves tecnologies, residus, 
aigües, altres activitats i mesures tributàries. 
 
Atès l’informe del Secretari General de 30 de gener de 2013. 
 
Atès l’informe de la Interventora general de 20 de març de 2013.  
 
Atès el dictamen núm. 65/2013 del Consell Consultiu de 13 de juny de 2013. 
 
Atesa la memòria justificativa emesa pel Director Insular de Residus de 26 de 
setembre de 2013. 
 
Atesa la resolució d’inici de l’expedient de la consellera executiva de Medi Ambient 
de 27 de setembre de 2013. 
 
Atès l’informe de l’enginyer industrial de la DIR d’1 d’octubre de 2013. 
 
Atès l’informe del cap del Servei Jurídic DIR de 17 d’octubre de 2013. 
 
Atesa la conformitat amb la tarifa manifestada pel concessionari en escrit amb registre 
d’entrada núm. 31.879 de16 d’octubre de 2013. 
 
Atesos els informes favorables de la Intervenció General del Consell de Mallorca de 3 
i 16 de desembre de 2013. 
 
Atès que el Ple del Consell de Mallorca en sessió de 27 de desembre de 2013 va 
aprovar inicialment la tarifa específica pel tractament dels llots procedents d’estacions 
depuradores d’aigües residuals (BOIB núm. 181 de 31 de desembre de 2013). 
 
Ateses les notificacions de l’acord de Ple a ABAQUA, Ajuntament d’Alcúdia, 
Ajuntament de Calvià, Calvià 2000, SA, Ajuntament de Manacor, Ajuntament de Sant 
Llorenç, Ajuntament de Palma, EMAYA, SA, Tirme, SA, i amb registres de sortida 
núm. del 26.401 al 26.409, respectivament, de 30 de desembre de 2013. 
 
Atès l’informe presentat per part de l’Ajuntament de Sant Llorenç, amb registre 
d’entrada núm. 37.093, de 9 de desembre de 2013 i contestat per part del director 
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insular de Residus adjuntant l’informe de l’enginyer industrial de la DIR de 30 de 
gener de 2014. 
 
Atesa l’al·legació presentada per part de l’Ajuntament de Manacor, amb registre 
d’entrada de 27 de gener de 2014. 
 
Atesa l’al·legació presentada per part de l’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar, 
amb registre d’entrada núm. 2.350, de 30 de gener de 2014. 
 
Atesa l’al·legació presentada per part de l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat 
Ambiental, amb registre d’entrada núm. 971, de 13 de gener de 2014. 
 
Atès l’informe de l’enginyer industrial de la DIR de 4 de febrer de 2014.  
 
Atès l’informe del cap del Servei Jurídic DIR de 4 de febrer de 2014. 
 
Per tot el que s'ha exposat i atès l’article 7.i. del Decret de dia 15 de juliol pel qual es 
determina l’organització del Consell de Mallorca, modificat pel decret de dia 10 
d’octubre de 2011, la consellera executiva del Departament de Medi Ambient eleva al 
Ple, a proposta del cap del Servei Jurídic DIR, la següent proposta d’ 
 

ACORD 
 
1. No admetre l’al·legació presentada per part de l’Ajuntament de Sant Llorenç 

per estar fora del termini. 
 
2. Desestimar íntegrament les al·legacions presentades per part de l’Agència 

Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental i l’Ajuntament de Manacor. 
 
3. Aprovar definitivament la tarifa específica pel tractament dels llots procedents 

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

 
Ej = min ( δ ,((ω;η)-Pj +1))  

 

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

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

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

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

any 2025 i ω 2041. 

(4) En el supòsit de què se rebessin subvencions  el tractament de l’IVA se realitzarà 

d’acord amb la legislació vigent.  

 

essent els paràmetres els següents : 

 

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

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

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

1999) 

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

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

“n” Any de càlcul de la tarifa 

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

PDGSRUM (any 2025). 

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

Del tercer PDSGRUM (any 2041) 

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

recepció de material sense càrrec autoritzada pel CM) 

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

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

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

TVEn Tones valoritzades energèticament any n 

IPC n Índex de preus al consumo any n. 

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

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

 2.150.000/32.000 = 67,2 

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

TEM n Tarifa elèctrica metanització (€/kWh). 

INI n Inversió inicial en infraestructura  any n. 

INE n Inversió específica any n. 

SIN Subvenció a la inversió. 

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

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

Pj Any en el que es concedeix la concessió. 
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Sj Any en el que se cobra la subvenció. 

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

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

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

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

TT n Tarifa de tractament en el moment n. 

CFI n Costos fixos anuals en Euros corrents. 

CVA n  Costs variables anuals en Euros corrents. 

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

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

“i” Interès real dels doblers fixat en: 

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

del Primer pla director PDSGRUM 1990) 

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

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

VS n Resultat venda de subproductes. 

Vn Venda de subproductes 

ISIG Ingressos de serveis integrats de gestió SIG  

R Retribució al concessionari per venda  de subproductes 10%. 

CSn Cost incorregut pel concessionari a la venta de subproductes. 

 
4. El present acord es publicarà al Butlletí Oficial de les Illes Balears, data a 

partir de la qual entrarà en vigor pels usuaris la tarifa específica expressada al 
punt tercer. 

 
La Sra. PALOU (MÉS per Mallorca) demana explicacions sobre aquesta proposta.  

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

Mostra la seva estranyesa pel fet d’haver de respondre preguntes sobre un tema que ja va explicar en la 
darrera Comissió Informativa. Tot i això, diu que no té cap inconvenient a fer-ho, atès que la Sra. Palou 
(Més per Mallorca) va arribar tard a la reunió i no va sentir aquestes explicacions.  

Diu que es tracta de l’aprovació definitiva de la tarifa dels llots, un cop resolts tots els tràmits anteriors 
(aprovació inicial i període d’al·legacions).  

Explica que l’Ajuntament de Manacor i l’Ajuntament de Sant Llorenç han presentat al·legacions i tot 
seguit les explica.  

Les que presenta l’Ajuntament de Sant Llorenç se desestimen perquè han entrat fora de termini.  

L’Ajuntament de Manacor argumenta que no li correspon pagar la tarifa dels llots de la seva 
depuradora, sinó que ho hauria de pagar el Govern balear. La resposta és que aquest cas no forma part 
de l’aprovació de la tarifa.  

Indica que les al·legacions d’ambdós ajuntaments són les mateixes.  

Pel que fa a Abaqua, aquests són els motius d’al·legació: 
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En primer lloc, demana ampliació de termini per fer al·legacions. S’ha contestat que han tengut dos 
terminis, per resoldre aquest expedient; el primer se va notificar a l’inici de l’expedient i després encara 
han tengut un segon termini.  

En segon lloc, Abaqua argumenta que el fet de tenir les plantes de compostatge determinaria fer un 
conveni, per la qual cosa no haurien de pagar aquesta tarifa. La resposta és que no té res a veure una 
cosa amb l’altra; efectivament, el Consell de Mallorca té un conveni per a les plantes de compostatge i 
existeix una comissió tècnica que estudiarà la conveniència de llogar-les o no.  

Pel que fa a aquesta aprovació definitiva concreta, assegura que les valoracions se subjecten del tot a 
allò que és la tarifa dels llots.  

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

Diu que li ha demanat aquesta explicació per deferència al públic que segueix el Ple. Considera que 
aquest hauria de ser el costum dels consellers executius, cada vegada que presenten una proposta.  

Lamenta que no es respecti sempre aquest costum i n’és la prova el fet que la Sra. Soler li retregui a 
ella haver de repetir les explicacions a causa d’haver arribat tard a la reunió de la Comissió 
Informativa.  

Assegura que gràcies als serveis de la institució té al seu abast tota la informació i l’ha poguda llegir. 

Puntualitza que allò que no ha dit la Sra. Soler és que l’entitat Abaqua li fa saber, formalment, negre 
sobre blanc, que no podrà pagar aquesta taxa. 

Tampoc no ha dit que Abaqua li demana més documentació perquè, segons els seus càlculs, el preu del 
tractament per tona de llots pot variar en 8,88 € en relació al càlcul que fa el Consell de Mallorca.    

A més a més, no ha explicat tampoc que segons l’informe d’Abaqua si els llots es tracten en les línies 
d’incineració 1 o 2 o si se fa a les línies d’incineració 3 o 4 el cost varia radicalment. És per aquest 
motiu que Abaqua demana a la Sra. Soler que es doni més informació, per valorar quin tractament se 
fa, si s’optimitza o no des del punt de vista econòmic el cost del tractament de llots.  

Abaqua també li recorda que, d’acord a la llei que la Sra. Soler invoca, la Llei de sostenibilitat i 
mesures urgents, els costs que s’imposin ara mateix al tractament dels llots han de ser els costs reals del 
tractament dels llots, sense incloure-hi altres conceptes. 

No ha explicat tampoc que l’Ajuntament de Manacor diu que quan TIRME calcula la tarifa de 
tractament de residus sòlids urbans imputa en un 4,8% el cost de tractament de llots que ara els estan 
llevant, i per tant el que la Sra. Soler presenta avui al Ple és bastant més complicat que una simple tarifa 
específica de llots.  

Quan Abaqua demana a la Sra. Soler més documentació per esbrinar el quid de la qüestió, o quan 
l’Ajuntament de Manacor i l’Ajuntament de Sant Llorenç li demanen com poden fer aquest càlcul i, 
sobretot, que se revisi la taxa del tractament de residus sòlids urbans i aquesta ignora del tot les 
peticions, és evident que es comporta com l’estruç, amaga el cap i demostra que no escolta ningú.  

Adverteix que aquest cas segurament acabarà en un procediment contenciós administratiu, atès que 
l’entitat Abaqua està convençuda que amb la cessió de les plantes de compostatge ja se considera pagat 
el cost del tractament.  

Fa avinent que ja fa nou anys que s’actua així, per la qual cosa retreu a la Sra. Soler que ara se canviïn 
les regles del joc a mitja partida i, a més a més, sense escoltar l’oposició.  

Torna advertir que aquesta qüestió pot acabar molt malament.  

Per totes les raons que ha explicat, el seu Grup s’abstendrà de votar aquesta proposta.  

La Sra. GARRIDO (PSOE) intervé a continuació. 

Anuncia que el Grup Socialista donarà suport a la nova tarifa, com ja va fer quan se va presentar 
l’aprovació inicial.  

Considera que tothom les esperava, les al·legacions que han presentat els que són els productors, que 
seran els que hauran de pagar.  
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Recorda que la reflexió oportuna ja se va fer en el sí de la Comissió de Residus i també en el Ple en què 
se va fer l’aprovació inicial. Aprofita per tornar-la fer ara: instar totes les administracions implicades. 
Observa que només hi estan implicades administracions públiques (el Consell de Mallorca, Abaqua i 
els ajuntaments de Calvià, de Palma, de Manacor, de Sant Llorenç i d’Alcúdia).  

Assenyala que totes aquestes administracions han de ser conscients que, malgrat se cobri la tarifa –que 
és indiscutible, perquè tot servei prestat s’ha de pagar– també s’ha de fer tot el possible per tal que el 
rebut de l’aigua no acabi pujant.  

Fa notar que la realitat actual és que augmenta progressivament el cost dels subministraments 
essencials, l’electricitat i l’aigua, que paguen un 21% d’IVA, són un bé de primera necessitat i paguen 
com un bé de luxe. Davant aquest fet, afirma que la tasca dels polítics ha de ser aconseguir que la gent 
pugui pagar la factura d’electricitat i d’aigua; en aquest cas afecta més l’aigua, però és una feina que 
s’ha de fer.  

Assegura que ella ja va instar la consellera executiva de Medi Ambient a fer aquesta feina, i ara ho 
reitera. Fa notar que de les informacions que apareixen en premsa sembla que se’n desprèn que es tiren 
els trastos pel cap, sobretot en el cas d’Abaqua, que és una empresa pública del Govern balear.  

Recorda que el Parlament de les Illes Balears va aprovar una esmena a la Llei 13/2012 de forma que 
s’establia que cobrarien la tarifa específica de llots. És clar que s’han de posar d’acord.  

D’altra banda, el Govern balear, l’any passat, ja va apujar el cànon de sanejament, amb Abaqua. En 
conseqüència, demana si tornarà a pujar encara més.  

Reitera la petició de feina i seny, en aquest sentit. Adverteix que fins ara existien problemes per pagar 
l’electricitat, i ara n’hi haurà també per pagar l’aigua.  

La Sra. SOLER intervé a continuació. 

Diu a la Sra. Palou que, com sempre, se queda a la meitat dels expedients i només ha explicat la meitat 
de les respostes que s’han donat. Li diu que és cert que s’han fet aquestes al·legacions, però també li fa 
saber que les respostes a les al·legacions no les ha donat ella, sinó els caps de Serveis Jurídics i el cap 
d’Enginyeria Industrial. 

També fa avinent que si el Consell de Mallorca hagués estat productor de llots, probablement també 
hauria presentat les mateixes al·legacions, raó per la qual considera lògic que Abaqua ho faci. 

Destaca que s’ha donat resposta a aquestes al·legacions no amb intencions polítiques sinó amb 
informes tècnics i jurídics i també que ella, com a consellera executiva, només eleva al Ple la 
desestimació d’aquestes al·legacions, basades en els esmentats informes.  

En conseqüència, refusa el comentari de la Sra. Palou sobre el comportament semblant al dels estruços; 
li demana que quan el torni a fer no miri la bancada del PP, sinó la seva pròpia.  

Diu a la Sra. Garrido que subscriu, al cent per cent, els comentaris que ha fet durant la seva anterior 
intervenció. 

La Sra. PALOU intervé a continuació. 

Adverteix que, com diu la Sra. Garrido, el problema que se’n derivarà serà que l’usuari final acabarà 
pagant més per residus i més per llots. 

Assegura que la voluntat política és clara: mirar cap a una altra banda.  

Fa saber a la Sra. Soler que, davant una al·legació del Govern balear pot fer dues coses:  

Una primera via seria respondre amb tota la documentació que se sol·licita per poder-ho analitzar bé, 
que seria el més correcte perquè garantiria que el problema no es faci més gran d’aquí a pocs mesos, 
com també que potser els usuaris finals acabem pagant més doblers.  

L’altra via –la que ha decidit aplicar la Sra. Soler– és la via directa, “passar la piconadora” és a dir, que 
el personal tècnic contesti, i endavant; és obvi que es tracta d’una decisió política.  

El problema és que quan acabi aquest procés, la Sra. Soler ja no estarà a la bancada del PP –o sí, encara 
no se sap– però el que sí és cert és que els usuaris finals acabaran per pagar més doblers a causa d’una 
mala gestió del PP.  
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Per acabar destaca que és aquest, el problema més greu.  

La Sra. SOLER tanca el debat.  

Diu que només desitja citar el refrany següent: “A palabras necias, oídos sordos.” 

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

 

BENESTAR SOCIAL 

PUNT 12. PROPOSTA D’ACORD D’ADHESIÓ DEL CONSELL DE 
MALLORCA A LA XARXA DE CIUTATS PER L’ACCESSIBILTAT 
REDCALL-4ALL. 

Es dóna compte de la següent proposta de la presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers 
Socials que diu: 

Antecedents  

1. En data 27 de gener de 2014 ha tingut entrada en el Servei Juridicoadministratiu un 
informe proposta de la secció d’Accessibilitat de l’Àrea de Persones amb Discapacitat 
de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials en què proposa l’adhesió del Consell de 
Mallorca a la Xarxa de Ciutats per l’Accessibiltat REDCA-4ALL. 

2. El Servei Juridicoadministratiu ha emès el corresponent informe jurídic sobre la 
conformitat a dret del contingut de la proposta d’ahesió del Consell de Mallorca a la 
Xarxa de Ciutats per l’Accessibiltat REDCA-4ALL. 

3. Atès el que estableix l’article 54.1 del Text Refós  de les disposicions legals vigents 
en matèria de règim local, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril 
no cal informe previ de la Secretaria General.   

4. Atès que aquest expedient no comporta despesa no és necessària la fiscalització 
prèvia. 

Consideracions jurídiques 

1. De conformitat amb el que disposa l’article 70.4 de l’Estatut d’Autonomia de les 
Illes Balears, són competències pròpies dels consells insulars els serveis socials i 
l’assistència social i la política de protecció i atenció a persones dependents.  

2. L’1 de gener de 2004 es va fer efectiva l’atribució de competències al Consell 
Insular de Mallorca en matèria de serveis socials i seguretat social, d’acord amb el que 
disposa la Llei 14/2001, de 29 d’octubre (BOIB núm. 135, de 10 de novembre) 
modificada per la Llei 6/2003, de 8 de juliol (BOIB núm. 99, de 10 de juliol). 

3. La Llei 4/2009 d'11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears, a l’article 37 
atribueix als Consells insulars, entre d’altres funcions, la de facilitar l’assistència 
tècnica i assessorament als ajuntaments i mancomunitats de municipis, com també a 
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altres entitats públiques o privades sense ànim de lucre que formin part de la xarxa 
pública de serveis socials.  

4. El Consell de Mallorca exerceix les seves competències en matèria de serveis 
socials a través de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS), organisme autònom 
creat pel Consell de Mallorca, amb personalitat jurídica pròpia- 

5. La Secció d’Accessibilitat de l’IMAS té la funció de difondre l’accessibilitat a fi de 
fer efectiu el dret universal de les persones a viure i a gaudir de l’entorn sense barreres 
i especialment de les persones amb mobilitat reduïda o amb alteracions o discapacitats 
que afecten la comunicació. L’objecte d’aquesta iniciativa és millorar l’habitabilitat 
urbana i social a través del disseny universal dels espais i serveis públics de les ciutats 
i els espais interurbans mitjançant la creació d’una Xarxa de Ciutats per 
l’Accessibiltat REDCA-4ALL. 

6. L’adhesió del Consell de Mallorca a la Xarxa de Ciutats per l’Accessibiltat 
(REDCA-4ALL) no suposa despesa, per la qual cosa no és necessària la fiscalització 
prèvia, si bé cal tenir en compte que, en les actuacions posteriors que se’n derivin, 
s’han de fer els tràmits que corresponguin i, si comporten despesa, s’ha de tramitar el 
corresponent expedient de despesa. 

7. L’article 22.2 b) de la Llei de Bases de Règim Local estableix que correspon al Ple, 
entre d’altres, els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals. 

8. L’article 48 del Reglament orgànic del Consell de Mallorca sobre el nomenament 
de representants estableix: “El nomenament dels representants de la corporació en tota 
classe d'òrgans col·legiats o d'entitats en els quals hagi d’estar representada serà 
competència del Ple, excepte quan la legislació corresponent assigni aquesta 
competència a un altre òrgan de la corporació.” 

D’acord amb el que es preveu a l’art. 7.3 dels Estatuts de l’IMAS, propòs al Ple del 
Consell de Mallorca que adopti el següent: 

ACORD 

Primer. Que el Consell de Mallorca s’adhereixi a la Xarxa de Ciutats per 
l’Accessibilitat (REDCA-4ALL).  

Segon. Que el Consell de Mallorca designi la consellera de Benestar Social i 
presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS), Catalina Cirer Adrover, 
com a representant del Consell de Mallorca a l’esmentada Xarxa. 

No obstant això, el Ple resoldrà. 

 

La Sra. CIRER (consellera executiva de Benestar Social) inicia la seva intervenció. 

Explica que és una proposta que va sorgir a l’Ajuntament de Màlaga, una iniciativa per fer possible que 
tothom contribueixi a fer accessibles les ciutats i per compartir experiències sobre aquesta qüestió. 
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Assegura que aquest projecte no té cap cost econòmic per a la institució i que actualment ja té més de 
seixanta adhesions, entre municipis i entitats supramunicipals.  

Valora que és una bona iniciativa per poder compartir tot allò que aquí sabem en matèria 
d’accessibilitat i per aprofitar alhora l’experiència que també tenen a altres indrets.  

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

Diu que tenen ganes de votar que no, però votaran que sí. Tot seguit ho explica. 

Demana per quin motiu ara el PP aprova adherir-se a xarxes com aquesta i en canvi suprimeix acords 
d’estar en altres xarxes a les quals s’havien adherit els anteriors responsables, perquè ho havien 
considerat positiu. En cita uns exemples: la Xarxa del Paisatge i la Xarxa d’Arc Llatí, i fa notar que els 
objectius eren els mateixos i el resultats molt positius.  

Atès que el seu Grup està a favor d’aquestes finalitats i, per responsabilitat, votarà a favor d’aquesta 
proposta. Observa que voldria que aquest vot a favor fes reconsiderar al PP el perquè el Consell de 
Mallorca no pot ser present en les xarxes on a dia d’avui hi és tothom, xarxes de les quals s’ha donat de 
baixa la institució no se sap prou bé per quina raó de cost econòmic, atès que són similars en tots els 
casos de xarxes a què s’ha fet menció (assistència a reunions, tramesa de documentació o enviar-hi 
personal tècnic). 

Per acabar assegura que li sembla raonable aquesta petició.  

La Sra. CIRER intervé a continuació. 

Diu que s’informarà sobre el que ha dit el Sr. Garau, perquè desconeix si s’ha donat de baixa la 
subscripció a alguna xarxa. Observa que el Sr. Coll (conseller executiu de Cooperació Local) li 
comenta que la institució encara és present en una de les xarxes que ell ha esmentat.  

Assegura que presenten aquesta proposta amb la intenció de sumar voluntats. Opina que si el Sr. Garau 
considera que la institució no hi ha de ser present, per les raons que sigui, o perquè està en desacord 
amb decisions anteriors, ha de votar de forma conseqüent; si ha de votar negativament, ho ha de fer.  

Afirma que ella és partidària d’estar a favor de l’accessibilitat i de compartir experiències amb tothom, 
perquè li sembla més positiu. Tot i això, pensa que el Sr. Garau ha de fer allò que li sembli més 
convenient.  

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

 

II) PART DE CONTROL 

PUNT 13. 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. 

MOCIONS IMPULSORES O DE TRÀMIT  I DE CARÀCTER IDEOLÒGIC  

 
PUNT 14. MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS DEL PARTIT POPULAR 
DE REBUIG A LES PROSPECCIONS PETROLÍFERES A LES ILLES 
BALEARS. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
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EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
A la Conferència de Presidents celebrada el dia 28 de gener, a Eivissa, s'ha posat de 
manifest el consens de totes les institucions en el rebuig a les prospeccions 
petrolíferes en les Illes Balears. 
 
Durant la reunió, el president del Govern Balear, va manifestar el rebuig contundent 
del Govern i de la resta d'institucions, a les prospeccions petrolíferes en les Illes 
Balears, assegurant que es duran a terme totes aquelles accions que s'estimin 
oportunes, consensuades amb els presidents dels Consells Insulars, per evitar aquestes 
prospeccions.  
 
De fet, el Govern des de l'inici de legislatura ha apostat per les energies renovables, 
promocionant el transport amb vehicles elèctrics per tal d'evitar la contaminació 
ambiental. Amb iniciatives com la Mesa per a l'Impuls de la Mobilitat Eléctrica a les 
Illes Balears, conformada per representants institucionals d'àmbit autonòmic, insular i 
municipal, així com representats socials i empresarials.  
 
El dia 30 de gener, el Ple de la Comissió Balear de Medi Ambient (CMAIB), òrgan 
ambiental substantiu de les Illes Balears, s’ha tornat a oposar, als projectes de 
prospeccions petrolieres que diverses empreses volen dur a terme al Mediterrani. 
 
Entre d'altres acords, s'ha acordat demanar al Ministeri de Medi Ambient, Agricultura 
i Alimentació i al Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme, la necessitat que tots els 
projectes s’incloguin en únic pla i que se subjectin a una avaluació ambiental 
estratègica conjunta, tal com recull la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni 
natural i de la biodiversitat.  
 
No es tracta de la primera vegada que la CMAIB adopta un acord negatiu a les 
prospeccions, el passat mes d’abril de 2013 aquest òrgan ambiental també va informar 
negativament sobre un primer projecte al golf de Lleó, entre les costes de Catalunya i 
Menorca.  
 
La CMAIB justifica aquesta decisió en les conseqüències greus, i en alguns casos 
irreversibles i fins i tot letals, que la contaminació acústica produïda per les ones 
utilitzades per les prospeccions sísmiques 2D amb canons d’aire tindria en la majoria 
de la important fauna marina i en els recursos pesquers que hi ha a la zona. També fa 
constar en l’informe la “gravetat ambiental en cas d’abocament accidental” que es 
produiria en el cas hipotètic que explotessin les bosses d’hidrocarburs trobades i 
l’afectació directa no solament de l’ecosistema marí, sinó també del turisme, principal 
motor econòmic i font de riquesa de les Illes Balears.  
 
Així mateix, al novembre de 2012, el Conseller de Medi ambient, va remetre una carta 
al ministeri, mantenint la postura de rebuig del Govern sobre les prospeccions, que 
queda reflectida en les dues PNL aprovades per unanimitat pel parlament balear, i 
incidint en la necessitat que el govern estudiés fórmules per aturar aquesta iniciativa.  
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Per tot això,  
 

PROPOSTA D’ACORD: 
 

1. El Consell de Mallorca expressa la seva postura contrària a les prospeccions 
petrolíferes en les proximitats de l’arxipèlag de les Illes Balears. 

 
La PRESIDENTA indica que aquesta proposta i també la núm. 19 se retiren, per raó del consens polític 
aconseguit sobre la declaració institucional que s’ha llegit a l’inici d’aquesta sessió.  

El Sr. Pere FELIP (representant de la Unió d’Associacions de Mallorca) expressa el seu desacord, atès 
que tenia previst fer una intervenció en aquest punt.  

La PRESIDENTA li fa notar que, si un punt figura a l’ordre del dia, hi ha debat i votació, i també 
intervencions de les entitats ciutadanes. En canvi, si no existeix aquest punt perquè s’ha retirat, ell no 
pot intervenir. Diu que és aquesta, la seva interpretació. 

Explica al Sr. Felip que, tècnicament, no li correspon parlar ni al punt 14 ni al punt 19, perquè s’han 
retirat, però sí que ho podrà fer en els punts 16, 17 i 20, perquè figuren en l’ordre del dia.  

D’altra banda, li fa notar les conseqüències que pot tenir fer excepcions i crear precedents en aquest 
sentit.  

Se retira. 

 
PUNT 15. MOCIÓ CONJUNTA MÉS PER MALLORCA I PSIB-PSOE SOBRE 
ELS USOS DELS COTXES OFICIALS DEL CONSELL DE MALLORCA. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
El Consell de Mallorca disposa d’una parc de cotxes oficials a disposició dels càrrecs 
públics de Govern pels seus desplaçaments per qüestions de feina. 
 
Mai el Consell de Mallorca ha disposat de cap norma escrita que reguli els usos dels 
cotxes oficials, així com també dels espais institucionals en els quals es poden aparcar 
els cotxes privats dels càrrecs públics. 
 
Això ha fet que durant les darreres setmanes hagin sortit publicades a alguns mitjans 
de comunicació de Mallorca informacions que poden generar dubtes als ciutadans de 
la nostra illa sobre el correcte us, o no, dels cotxes oficials per part dels càrrecs 
executius d’aquesta casa i dels usos dels espais institucionals per a cotxes particulars. 
 
Els cotxes oficials són, o haurien de ser, una eina necessària per a què els càrrecs 
públics puguin exercir amb diligència i eficàcia les seves tasques institucionals, però 
mai han de poder utilitzar per a usos privats o de partit aquesta eina. 
 
Els grups de consellers MÉS per Mallorca i PSIB-PSOE considerem que és necessari 
establir com i de quina manera els càrrecs públics executius del Consell de Mallorca 
poden utilitzar els cotxes oficials per tal de què no es tornin a produir mals usos o usos 
privats com els que han sortit a la llum durant les darreres setmanes. 
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Per tot això exposat, proposem al ple del Consell de Mallorca el següent 
 

ACORD: 
 

1- El Ple del Consell de Mallorca insta a la Comissió de Transparència, del Codi 
Ètic de Bon Govern i Transparència, a elaborar durant el primer trimestre de 
2014 un reglament d’usos dels cotxes oficials i dels cotxes particulars dels 
càrrecs públics dins els espais institucionals, d’aquesta casa per a la seva 
posterior aprovació per part d’aquest ple. 

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

Diu que el seu Grup opina que els cotxes oficials són una eina necessària, destinada a contribuir a fer 
més diligents totes les tasques de gestió del govern per tal que beneficiïn la ciutadania.  

Adverteix que mai no ha existit en aquesta institució un reglament d’ús dels vehicles oficials del seu 
parc mòbil per part dels càrrecs públics.  

Actualment, davant la situació de greu crisi econòmica, és obvi que la ciutadania té la vista posada 
sobre els recursos públics i la gestió que se’n fa, raó per la qual el seu Grup considera que és necessari 
elaborar l’esmentat reglament d’ús. 

Pensa que és del tot necessari que tots els membres de l’equip de govern tenguin clar, amb el reglament 
a la mà, quan poden fer ús del cotxe oficial i quan no ho poden fer.  

Reitera que, actualment, s’ha de considerar una prioritat.  

Considera que una de les tasques que ha de realitzar la Comissió de Transparència creada per dur a la 
pràctica el Codi Ètic del Consell de Mallorca és precisament elaborar aquest reglament d’ús dels cotxes 
oficials i també de l’ús dels espais públics que en puguin fer els membres de l’equip de govern.  

Puntualitza que aquesta moció no qüestiona de cap manera l’ús que se’n faci actualment, perquè el seu 
Grup vol pensar que cada vegada que s’utilitzen és per millorar la capacitat de feina i la “rendibilitat”, 
que beneficia la ciutadania.  

Reitera la necessitat de fer-ne una regulació ben detallada, per raons de transparència i per eliminar 
qualsevol dubte sobre aquesta qüestió. 

A continuació posa un exemple aclaridor del que se demana. Explica que durant la passada legislatura, 
la Sra. Joana Lluïsa Mascaró, del seu mateix Grup polític, com a consellera executiva de Cultura, va 
utilitzar el cotxe oficial moltíssimes vegades perquè no tenia carnet de conduir i l’anaven a cercar a ca 
seva. Aquest fet, si està regulat és una cosa, però si no hi està és una altra cosa i tothom ho qüestiona.  

Per concloure la seva intervenció torna a dir que s’han d’aclarir totes les circumstàncies que se puguin 
presentar, derivades de l’ús dels cotxes oficials.  

El Sr. GARAU (PSOE) intervé a continuació. 

Afirma que el seu Grup opina el mateix que el Grup MÉS per Mallorca, sobre aquesta qüestió, raó per 
la qual ambdós grups polítics han presentat una moció conjunta.  

Assegura que si els responsables d’elaborar aquest reglament d’ús cerquen informació a internet sobre 
aquest tema podran comprovar que n’existeix gran quantitat de dades, a les hemeroteques.  

Fa notar que, arran d’haver-se publicat aquesta notícia en un mitjà d’informació, és lògic que se 
produeixin tot tipus de debats referits als privilegis de la classe política, al mal ús dels recursos públics, 
etc.  

Per aquestes raons, opina que el millor que es pot fer per solucionar-ho és prendre l’acord que conté la 
moció, per tal que sigui rendible i se’n faci ús de la forma més adequada.  
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Destaca que actualment aquesta regulació no existeix i se’n fa un ús subjectiu, depèn de com ho 
interpreti cadascú i de quines siguin les seves circumstàncies, raó per la qual s’ha de posar sobre la 
taula i s’ha d’arribar a un acord conjunt.  

Opina que s’ha de desmitificar l’ús del cotxe oficial, i aplicar-li els mateixos criteris de gestió que per a 
qualsevol altre aspecte relacionat amb l’ús de recursos públics.  

Es mostra convençut que hi haurà acord en aquest sentit, perquè és evident que existeixen altres 
experiències semblants a altres indrets d’Espanya i d’altres països.  

El Sr. VIDAL (PP) intervé a continuació. 

Diu que és mala d’entendre, aquesta moció, i es fa difícil també donar la raó als portaveus de 
l’oposició. Tot i això, quan han acabat de parlar s’ha entès més bé el motiu pel qual l’han presentada.  

Afirma que el PP no ha fet mai un mal ús dels cotxes oficials en les administracions on ha governat, 
s’ha entès sempre l’ús que se’n feia.  

Comenta que han fet una ullada superficial sobre l’ús que se n’ha fet dels cotxes oficials durant altres 
legislatures i han pogut comprovar que entre els anys 2007 i 2011, per donar unes dates, se varen pagar 
en torn a 22.000 € en concepte d’hores extra, mentre que entre els anys 2012 i 2013 no se n’ha pagat 
cap ni una.  

Diu que és del parer que s’han de regular totes les coses, en aquesta vida, en els casos en què es fa 
necessari, però l’ús d’un cotxe és propi del seny de la persona.  

Torna a dir que, a partir de les dades que acaba de donar, s’entén el seu argument i ho explica amb uns 
comentaris sobre el mateix exemple que ha posat el Sr. Font.  

Diu que no sap on treballa la Sra. Mascaró, però s’imagina que allà on treballi no hi va un cotxe a 
cercar-la si no és necessari; és obvi que hi un transport públic, amb els qual tots els partits de l’oposició 
hi estan a favor, que es pot usar sempre i quan sigui necessari. En canvi, els cotxes només s’han d’usar 
per aquelles ocasions d’estricte necessitat, quan se representa la feina pròpia de cada conseller o 
consellera, o persona que té un cotxe assignat.  

Reitera que l’equip de govern del PP no n’ha fet mai cap mal ús, d’un vehicle oficial, i l’ha utilitzat 
només tres vegades de cada deu que s’usava durant la passada legislatura; s’ha de considerar un mèrit 
d’aquest govern, i s’ha de reconèixer perquè significa que administra amb seny els recursos públics.  

Assegura que no necessita reglaments, perquè la responsabilitat que tenen la presidenta i els consellers i 
conselleres del seu govern és més que suficient. Ho demostra el Codi Ètic de Bon Govern i 
Transparència, que no s’havia posat en funcionament mai abans en aquesta institució.  

Es mostra convençut que qualsevol persona de l’actual equip de govern que hagi fet ús d’un cotxe 
oficial és capaç de demostrar que era necessari per a gestions que beneficien la ciutadania de Mallorca, 
per a la qual fan feina. Per aquesta raó els anima a seguir en la mateixa línia, per tal de poder anar cara 
alta pertot arreu, sense necessitat d’estar constrets per reglaments com el que demana la moció, atès que 
comportaria excepcions i discussions sense cap ni peus.  

Per totes les raons que ha explicat el Grup Popular votarà en contra de la moció. 

El Sr. FONT intervé tot seguit. 

Diu al Sr. Vidal que no entén res de res, perquè és obvi que tots els Grups coincideixen totalment pel 
que fa a l’exposició de motius, i també amb l’aprovació d’un codi ètic, però no s’avenen a l’hora de 
regular l’ús dels cotxes oficials.  

Reitera que en cap moment no ha discutit sobre el seny i la responsabilitat dels consellers i conselleres 
del PP a l’hora de fer-ne ús, sinó que ha fet notar que l’opinió pública pot pensar que no és així i tot 
quedaria resolt elaborant el reglament que se demana a la moció. 

Fa notar el contrasentit que representa el fet que un equip de govern que ha posat en funcionament un 
Codi Ètic de Bon Govern i Transparència no vengui a bé a regular l’ús dels cotxes oficials, i s’hi negui 
rotundament.  
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Diu que no sap què ha de pensar, ni què pensarà l’opinió pública davant aquesta situació. Com a 
mínim, el PP sap que l’opinió pública no pensa mai bé, per tant és evident que malpensarà, segur.  

Torna a dir que el reglament que se proposa estalviaria molts de problemes i aclariria moltes coses, 
però adverteix que no repetirà els arguments a favor que ja ha exposat. És evident que el PP té majoria, 
per la qual cosa si no ho vol fer no se farà.  

Reitera que l’opinió pública mai pensa bé, i opinarà que qualque cosa ha d’amagar el PP si no vol 
regular l’ús dels cotxes oficials. Diu que és lògic, perquè sempre ha estat així.  

Per acabar insisteix a demanar al PP que canviï de parer, perquè si la Presidenta del Consell de 
Mallorca ha insistit tant a proclamar la transparència de la gestió del seu equip, també és del tot 
necessari que faci costat a aquesta moció, per coherència.  

El Sr. GARAU intervé a continuació. 

Diu que és evident que, per raó de l’actual situació social i política, la gent pensa que qui se dedica a la 
política fa coses que no són correctes.  

Reconeix que, lamentablement, entre tota aquesta gent que s’hi dedica, han generat aquest clima que 
s’ha agreujat amb la crisi econòmica. D’altra banda, també han d’acceptar que és bo i és sa que la 
ciutadania sàpiga en què es gasten els doblers. 

Si la Presidenta ha manifestat, en rodes de premsa i en altres declaracions als mitjans de comunicació, 
que el Consell de Mallorca feia un streptease total, ara ha d’admetre que justament no és total, que pel 
que fa a la gestió dels cotxes oficials li manca fer el mateix. Fa notar que si s’observa la pàgina web de 
la institució, es veu que tal dia tal o qual conseller o consellera ha utilitzat un cotxe públic, però aquesta 
informació no és suficient, i el PP ho ha d’admetre. 

El seu Grup opina que no és suficient, que s’ha de donar més informació, és el seu criteri. I, atès que els 
criteris poden ser molt subjectius, s’ha de regular. En aquest sentit, posa l’exemple de la ciutat de San 
Sebastián, on se va decidir que per als trajectes dins la pròpia ciutat no s’havia de fer ús de cotxes 
oficials, sinó que s’havia d’anar a peu o en taxi.  

Reitera que, atès que pot haver-hi moltes opinions, s’ha de regular, fer-ne un registre, i publicar-lo a la 
pàgina web del Consell de Mallorca. És aquesta, la forma adequada per satisfer tothom.   

Pensa que també s’ha de regular la utilització de cotxes privats en espais institucionals, si hi ha d’haver 
espais reservats o no, etc.  

Creu que no hi hauria inconvenients per arribar a aquest tipus d’acords i d’aquesta forma se donaria 
una petita passa endavant, en la direcció que reclama la societat actual; el Grup Socialista pensa que és 
just fer-ho. 

Per acabar fa notar que el Sr. Vidal es contradiu en una cosa: ha demanat, en la seva intervenció, 
perquè s’ha de regular una cosa que és de sentit comú i hauria de saber que també és de sentit comú tot 
allò que se regula en el Codi Ètic de Bon Govern i Transparència del Consell de Mallorca, però tot i 
això s’ha regulat. És precisament això, el que cal fer, anar regulant cada vegada més coses, perquè se 
considera que són millors aquelles que són transparents i justes.   

El Sr. JUAN (conseller executiu de Presidència) intervé tot seguit. 

Opina que el Sr. Vidal ha explicat molt bé l’ús racional que s’ha de fer dels vehicles oficials, amb sentit 
comú i amb cura.  

Fa notar al Sr. Font i al Sr. Garau que la crisi econòmica ja hi era, des de l’any 2007, tot i que la 
proposin ara, aquesta regulació. També és cert que la societat ha canviat, però fa notar que li costa 
entendre que als membres de l’actual oposició els semblàs suficient si no estava regulat durant la 
legislatura en què governaven i ara demanin que se reguli durant aquesta legislatura. 

Torna a recordar que durant la passada legislatura no estava regulat, i fa avinent l’exigència que ara 
demostra el PP amb el Codi Ètic de Bon Govern i Transparència, que publica la utilització que en fan 
els consellers i conselleres d’aquest equip de govern dels cotxes oficials. És obvi que han fet una passa 
endavant, que és important, de la qual cosa tots els Grups polítics se’n poden congratular.  
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No vol entrar en debats estèrils, perquè pensa que s’ha fet una bona feina. Destaca que si abans tres 
vehicles estaven en un sol departament de Carreteres, per exemple, ara n’hi ha un, compartit entre els 
departaments. Considera que la societat n’és conscient, ho sap prou bé. 

És evident que mai agradarà a tothom allò que s’interpreta com a certs privilegis, però coincideix amb 
el parer del Sr. Vidal. A més a més, el números canten, i la utilització d’aquests cotxes, des de l’any 
2011 en què el PP va entrar a governar la institució la seva gestió ha suposat pagar zero euros per hores 
extra, la qual cosa ho diu tot.  

Tot i que desconeix si en algun lloc d’Espanya s’ha fet algun tipus de reglament d’aquest tipus, el que 
sí pot afirmar és que no ha vist publicat enlloc més l’ús que fan els consellers i conselleres dels cotxes 
oficials, com fa el Consell de Mallorca. En aquest sentit, puntualitza que l’esmentat codi ètic d’aquesta 
institució no estableix fer un reglament, sinó fer pública la utilització que se’n fa dels vehicles oficials, 
tal i com se fa. 

Es mostra d’acord amb el Sr. Vidal en què aquest ús se fa amb prudència, amb cura i amb seny. Fa 
notar que mai no s’havien utilitzat tan poc els cotxes oficials.  

També indica que s’ha amortitzat un dels dos llocs de feina que s’havien creat durant la passada 
legislatura, la plaça d’ordenança-conductor perquè no han pagat ni una sola hora extra. Comenta que 
ara tenen un cotxe oficial menys, avariat i que se donarà de baixa. Fa avinent que molts alts càrrecs 
utilitzen moltes vegades sense cap problema el seu propi cotxe per anar a actes oficials.  

Assegura que no han treballat amb “cupos” de partits polítics, sinó amb la necessitat de la institució, 
per la qual cosa s’ha creat un parc centralitzat de cotxes, a disposició de qualsevol conseller o 
consellera, quan se necessita, no uns cotxes assignats a consellers i conselleres infrautilitzats durant 
dies. És clar que aquest sistema afavoreix un ús molt més eficient del cotxe oficial.  

Lamenta que la moció parli d’un mal ús, perquè no és així, com acaba de demostrar.  

Defensa l’absoluta necessitat que existia de crear un codi ètic, com demostra el fet d’haver-se aprovat 
la proposta per unanimitat de l’equip de govern i dels partits de l’oposició. Destaca que tant el personal 
funcionari com els polítics hi han fet molta feina, tot i ser un projecte nou gens fàcil de posar en 
funcionament en una administració; tothom sap que és molt diferent la tasca del dia a dia que crear un 
nou projecte amb una recopilació immensa d’informació.  

Considera, com a president de la comissió que ha duit endavant aquest projecte, li correspon dir que si 
existia un nul interès per ser presents en la presentació del Codi Ètic de la institució se podria haver dit 
obertament que no volien sortir en una foto conjunta amb el PP. Refusa que s’hagi criticat la feina feta 
al llarg de moltes reunions; no ho considera correcte.   

També lamenta que s’hagi presentat aquesta moció, perquè opina que és possible tractar les mateixes 
qüestions en el sí de l’esmentada comissió de treball; és molt més ètic exposar les discrepàncies i 
treballar conjuntament per resoldre-les que fer el trist paper d’avui al Ple. Mostra el seu disgust també 
per les filtracions perquè ocasionen informacions errònies, esbiaixades i tretes de context, que no 
afavoreixen gens ni mica la situació. 

Per concloure la seva intervenció, reitera els principals arguments que ha explicat i demana a l’oposició 
que demostri una actitud ètica de col·laboració amb el projecte del codi ètic, perquè és del tot necessari. 
Fa avinent que fer el contrari no afavoreix ningú.   

Sotmesa la proposta a votació, se rebutja per catorze vots a favor (PSOE i MÉS per 
Mallorca), denou vots en contra (PP) i cap abstenció. 

 
 
PUNT 16. MOCIÓ CONJUNTA QUE PRESENTEN EL GRUP SOCIALISTA I 
EL GRUP MÉS PER MALLORCA SOBRE EL TRACTAMENT DE RESIDUS. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
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La legislatura actual en matèria de residus s’ha caracteritzat per transmetre a la 
ciutadania falses expectatives impositives, en el sentit d’haver promès i no haver 
complit mai una rebaixa de la taxa de tractament de residus urbans. També s’ha 
caracteritzat per haver transmès el nefast missatge de que el medi ambient de 
Mallorca es podria vendre al millor postor, i que per aconseguir aquest fi el Consell de 
Mallorca ha modificat el contracte amb l’empresa concessionària del servei. Aquesta 
modificació ha vengut acompanyada de l’autorització a la importació de fems des de 
tres plantes distintes, importació que no s’ha materialitzat. 
 
Aquest seguit de despropòsits s’ha justificat, com s’ha apuntat, amb la rebaixa o 
congelació de la tarifa de tractament de residus, però aquesta rebaixa tampoc arriba a 
fer-se efectiva, ja que l’equip de govern del Consell de Mallorca no la du, imitant la 
política de l’estruç, a aprovació. 
 
Per tot això, entenem que ha arribat el moment de que l’equip de govern actuï amb 
responsabilitat, i és així que el GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE 
MALLORCA i el GRUP MÉS PER MALLORCA proposen pel seu debat i aprovació 
al Ple de la institució la següent MOCIÓ: 
 

1. El Consell de Mallorca deixarà sense efecte la modificació del contracte de 
concessió del servei de tractament de residus sòlids urbans de l’illa de 
Mallorca, aprovat definitivament al Ple de dia 14-2-13.  

 
2. El Consell de Mallorca deixarà sense efecte la delegació de competències a la 

Comissió de Govern sobre les autoritzacions d’importacions de residus, 
efectuada per acord del Ple de dia 14-2-13.   

 
3. El Consell de Mallorca durà a aprovació, en el termini de 20 dies, la tarifa de 

tractament de residus sòlids urbans de l’illa de Mallorca corresponent a 
l’exercici de 2014.  

 
La PRESIDENTA dóna la paraula al Sr. Pere Felip.  

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

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

La nostra entitat és de l’opinió que el Consell de Mallorca té l’obligació d’anul·lar a l’empresa 
concessionària el permís d’importar fems de fora. Ja en vàrem tenir prou, amb la nefasta experiència de 
Sabadell.  

D’altra banda –i ho direm de forma respectuosa i sense agror– sol·licitam la dimissió de l’Hble. 
consellera executiva de Medi Ambient, la Sra. Catalina Soler, perquè consideram que la seva tasca és 
grisenca, anodina, ineficaç i, sobretot, del tot incoherent, atès que segons sembla vol emmerdar la perla 
de la Mediterrània. I que quedi ben clar que la nostra entitat no té cap prejudici personal en contra de la 
Sra. Soler, evidentment. 

El Consell de Mallorca ha de tenir molt poca fe en el futur de la nostra estimada roqueta quan permet 
dur fems de fora per cremar-los a Son Reus.  

I el Partit Popular ha de tenir molt poca imaginació, a l’hora de reactivar l’economia, si és capaç 
d’hipotecar el prestigi turístic de l’illa, que viu de la seva imatge i de vendre encís mediterrani, 
potenciant les xemeneies de la incineradora de Palma.  
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Una iniciativa com aquesta només pot provenir d’una visió tràgica de les Illes Balears, de no tenir cap 
estima ni cap mena d’esperança en el futur illenc.  

El Consell de Mallorca, per acabar d’arrodonir la malifeta, ho projecta en contra del medi ambient i del 
turisme, amb les deixalles que venen de fora i que passaran a contaminar la nostra atmosfera. És 
vergonyós!.  

L’eliminació dels fems és un problema seriós a molts indrets del continent: ningú no vol contaminació 
a ca seva i s’estima més enviar-los tan enfora com sigui possible per cremar-los, i si pot ser a Liorna, 
idò a Liorna. Han tingut la sort de trobar una “illa del Diable”, on els governants són capaços de tot, 
fins i tot d’enfonsar un prestigi llaurat al llarg de dècades d’esforç. 

El fet de permetre dur fems de fora suposa assumir que tenim incineradores per sobre de les nostres 
possibilitats, en la terminologia que utilitza el PP per parlar de l’Estat del benestar, que esdevé miratge. 
Però, també, és reconeixement, implícit, del poc que els importa la imatge del país. Ja no es tracta de si 
la incineració contamina més o menys, es tracta d’afegir el fems que altres no volen. 

Mallorca convertida en centre europeu de residus: des del turisme de gatera fins als polítics corruptes, 
tot passant per tones de fems i inversors fantasma. 

A més a més, se posa en greu perill la salut de la ciutadania, perquè s’eleva el risc de mort a causa del 
càncer de la població de l’entorn de la incineradora.  

Mallorca, petita illa de la Mediterrània amb menys d’un milió d’habitants i que cada any rep uns 10 
milions de turistes té, contra tota lògica, la incineradora més gran de tot el sud d’Europa. 

Per aquesta raó, demanam que el Consell de Mallorca paralitzi, definitivament, la importació de residus 
i s’estableixi un pacte polític per reconduir aquesta perversa situació. Volem que se revisi el contracte 
amb l’empresa concessionària i que s’impulsi una Llei de residus que tendeixi a un tancament 
progressiu de les línies d’incineració.  

Moltes gràcies.” 

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

Explica que aquesta moció conjunta fa una triple proposta, i la llegeix textualment.  

Pel que fa a la petició de deixar sense efecte l’aprovació de la modificació del contracte que se va 
aprovar inicialment. Destaca que demà farà un any, per la qual cosa no és casualitat que avui se 
presenti aquesta moció.  

Fa notar que si s’ha de fer un balanç de tot allò que ha ocorregut durant aquest any, d’ençà que se té 
aquesta modificació de contracte que permet a TIRME tractar els fems que importi, s’ha de reconèixer 
que no ha passat res. Hi ha hagut molt de renou, per raó d’una importació de fems de Sabadell que no 
estava autoritzada, amb les tres autoritzacions que se varen fer en el mes d’Octubre però que finalment 
no s’han realitzat o no s’estan realitzant, que han tornat enrere, etc. 

Tot i això, el que s’ha de qüestionar és quin era l’objectiu d’aquesta modificació del contracte. Diu que 
aquest era congelar o abaixar la tarifa i que a dia d’avui s’ha de reconèixer que la tarifa està congelada 
però s’ha fet per la porta falsa i de facto, perquè no s’ha duit al Ple, no per res més. I si els números que 
justifiquen o conformen la tarifa poden conduir a la congelació o no, no ho sabem, perquè no s’ha 
explicat en el Ple i no s’ha tengut accés a l’expedient.  

Fa avinent que és una tarifa que la consellera executiva de Medi Ambient va anunciar, en roda de 
premsa, que se congelava. Dóna l’explicació detallada de la informació que sobre aquesta qüestió varen 
rebre de Tirme i del Departament de Medi Ambient del Consell de Mallorca els Grups polítics, per fer 
notar que els càlculs corresponen al passat mes d’octubre i que no ha vist cap càlcul nou. Ignora que si 
n’existeixen, però si és així només els té la Sra. Soler, perquè no els ha vist ningú més. 

Assenyala que Tirme, en primer lloc, afirmava que s’ha de mantenir el preu que se paga per l’energia 
verda, la que surt de la incineradora com a biomasa, però això ja no és així, actualment, perquè el Sr. 
Rajoy, president del govern de l’Estat espanyol, ens fa la guitza, en aquesta sentit; ara se paga menys 
que abans per cada kilowatt (kW/h) produït.  
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Pel que fa als costos fixos que té la incineradora, que se passaran a costos variables, retreu que a hores 
d’ara encara no s’ha tractat al Ple, aquest tema.  

Quan al cobrament de la tarifa dels llots, ho considera un capítol a part. Adverteix que se tendrà un bon 
problema, en aquest sentit, i Tirme acabarà amb una sèrie de plets amb els diversos pagadors dels llots.  

Sobre la importació de fems, adverteix que se tractaran i faran que la tarifa s’abaixi. Fa avinent que a 
hores d’ara tampoc s’ha aconseguit.  

I pel que fa a posar a zero el dèficit de la tarifa, aspecte sobre el qual la Sra. Soler parlava amb tanta 
vehemència, retreu que aquesta se quedi tan contenta, perquè no l’hi posa, a zero, sinó que comença a 
comptar de bell nou, que no és el mateix. Raona que, per a la Sra. Soler, posar a zero el dèficit de tarifa 
és diferir el pagament des d’ara fins a l’any 2041. No és res més que el “pago en diferido”, 40 M€ que 
se paguen a partir d’ara i fins a l’any 2041.   

Reitera que això és pagar a terminis, no posar a zero, és el que indica el sentit comú.  

Adverteix que tenen una sèrie de qüestions sobre la taula que s’han de resoldre d’alguna manera i sobre 
les quals ha demanat, i ho reitera una vegada més a la Presidenta, que s’actuï amb seny i amb 
responsabilitat. Considera que no se pot fer una bolla encara més grossa, deixant de resoldre els 
problemes.  

Si el PP parla contínuament de l’herència rebuda, no pot ignorar que amb la seva actuació negativa en 
aquest sentit està configurant també per al futur “una bona herència”.  

Observa que per a l’any 2012 no hi va haver tarifa, i l’any 2013 tampoc. Per aquest motiu, demana si 
n’hi haurà per a 2014. Reitera que és cert que la congelen, però ho fan “per la porta de darrera”. Vol 
saber, en conseqüència, què trobarà, l’equip de govern que arribi a la institució després de les eleccions 
de 2015.  

Fa avinent que aquesta és la responsabilitat que els pertoca assumir, com equip de govern, i que també 
pertoca als grups polítics de l’oposició, perquè hi han de poder dir la seva.   

Afirma que la importació de fems i l’autorització a Tirme no ha servit de res. Davant aquest fet, 
demana responsabilitat a la Sra. Soler. Assegura que no té cap intenció de crispar els ànims ni res 
semblant, només constata que és una feina que s’ha de fer. Li torna a dir que durant aquesta legislatura 
només s’ha presentat la tarifa una sola vegada, l’any 2011; és així, tot i els retrets que la Sra. Soler li 
pugui fer sobre l’actuació de l’anterior equip de govern pel que fa a aquest mateix tema.  

I pel que fa a la petició de deixar sense efecte la delegació de la competència a la comissió de govern 
indica que és un assumpte suficientment important per ser tractat en el Ple, que és obert, tothom hi pot 
participar; no és aquest el cas de la Comissió de Govern, que és representativa, no és de tot el Ple, on 
tothom hi és representat. S’hauria de modificar el reglament per tal que pogués començar a ser pública, 
d’acord a la darrera sentència que tenen. Comenta que, de fet, a la darrera comissió de govern en què se 
va tractar un assumpte d’aquest tipus hi va participar, hi va acudir la premsa.  

Opina que s’ha de cercar alguna cosa més i reitera l’oferiment de l’oposició per fer feina conjunta amb 
l’equip de govern en aquest sentit.  

Per les raons que ha explicat demana a l’equip de govern que actuï amb seny i voti a favor d’aquesta 
moció.  

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

Tot i que és difícil afegir res més al contingut de la intervenció de la Sra. Garrido, el Grup MÉS per 
Mallorca vol destacar precisament el tema de “l’herència” que gestiona actualment el PP per al següent 
equip de govern.  

Assenyala que segons el Pla director de residus vigent, que encara no ha estat revocat, l’any 2006 se va 
aprovar una memòria econòmica que establia quina seria la quantitat que pagaria la gent de Mallorca 
per cremar els seus fems aquí, i es feia amb una tarifa que anava creixent de forma lineal des de 2006 
fins a 2041, any en què s’acaba la concessió.  

Diu que és cert que a la documentació que els va lliurar TIRME hi figuraven totes les actuacions que 
feia aquesta empresa per congelar la tarifa, per aconseguir reduir allò que havien estimat com a cost 
d’incineració fins ara. El cost que se llevava, pel fet de dur fems de fora cap a Mallorca, per cremar, era 
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de 13 € per tona. Les actuacions que podia fer l’empresa concessionària eren quasi bé totes, perquè no 
depenien per exemple del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme del Govern de l’Estat, el qual 
precisament ens fa a la guitza amb el preu de les energies renovables.  

Assegura que, tot i ser una tasca difícil, s’ha de fer alguna cosa, potser revisar la tarifa, però no amagar 
el cap i esperar que ho gestioni el proper equip de govern de la institució, l’any 2015.  

El Sr. OLIVER (PP) inicia la seva intervenció. 

Recorda que tant l’actual equip de govern del PP com el de la legislatura anterior varen rebre l’herència 
que s’ha esmentat, però s’ha de gestionar de la millor manera possible.  

Diu que també s’ha d’admetre que la gestió que se’n va fer durant la passada legislatura ha hipotecat 
gestions futures. És obvi que també se varen comportar com ho fa l’estruç, amagant el cap davall d’ala. 
Fa notar que, en comptes de cercar solucions i alternatives a la tarifa i a la incineració, l’únic que varen 
fer va ser començar a apujar la tarifa. Fins i tot l’any 2011 l’anterior equip de govern volia apujar la 
tarifa fins a 73 € per rebut.  

En canvi, la Sra. Soler va cercar alternatives des de l’inici d’aquesta legislatura i va suprimir serveis 
que s’afegien a la tarifa per un valor de 700.000 €. Aquest és un cost que abonava tota la ciutadania de 
Mallorca en els rebuts. 

Reitera aquesta rebaixa de 700.000 € i fa notar que constaven serveis tan pintorescs com el cotxe de la 
consellera de Medi Ambient de l’anterior legislatura, la Sra. Catalina Julve, la qual va utilitzar durant 
tres anys el cotxe a càrrec directe de la ciutadania de Mallorca, perquè és un servei que evidentment no 
repercuteix sobre el tractament dels residus.  

Per aquesta raó refusa que ara des de l’oposició se demanin solucions, quan saben perfectament que 
n’hi ha poques perquè Tirme té un contracte amb el Consell de Mallorca; ara existeix aquest 
compromís i s’han de cercar solucions.  

Tot i que se critiqui la decisió de dur residus de fora per cremar-los, s’ha de considerar com una 
alternativa a apujar la tarifa, congelada des de fa tres anys. Opina que s’ha de valorar el fet que la 
ciutadania no hagi vist incrementat el seu rebut.  

El Grup Popular fa costat a totes les decisions que s’han pres en el Departament de Medi Ambient. 
Retreu a l’oposició que no presenti alternatives sinó únicament crítiques i més crítiques. Reitera que no 
en presenten, d’alternatives, i que quan ho fan és il·legal, com ara la pretensió de voler negociar 
contractes o convenis que difícilment se poden fer amb una base legal. 

La Sra. GARRIDO intervé tot seguit. 

Lamenta que després tancarà el debat la Sra. Soler i ella ja no li podrà donar cap resposta.  

Fa avinent que el Sr. Oliver no li ha dit res nou referit a cap de les qüestions que ella ha exposat, no ha 
fet cap proposta amb vista al futur i la realitat és que per al futur a hores d’ara no tenen res. L’única 
proposta que té el PP és importar residus. 

Reitera l’aniversari que se complirà demà, i retreu la mala premsa que se’n deriva, per la qual cosa 
demana al PP que deixi de parlar d’importar residus, perquè tammateix no n’han vengut. Demana 
també al PP per què no poden dir que no importaran residus, quan legalment aquest deixar sense efecte 
el contracte no tendrà cap tipus d’efecte de caire jurídic ni econòmic perquè l’empresa no ha fet cap 
tipus de prestació en aquest sentit. Ho reconegui o no el PP, és això el que opina la major part de la 
ciutadania de Mallorca.  

Tot seguit demana quina és l’herència que vol deixar el PP, i si és la que diuen que fa tres anys que 
congelen, ho refusa perquè no és cert, només se va congelar un any i durant els altres dos el PP no ha 
fet res, que no és el mateix que congelar.  

Reitera l’oferiment dels deu membres del seu Grup Socialista per fer feina en aquesta direcció, però de 
forma responsable, sense retrets del passat i mirant cap al futur. Adverteix que demana responsabilitats 
per a tots els grups polítics, no només per al PP. Reconeix que el govern de la passada legislatura 
tampoc no va fer res, durant un any.  
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Demana al PP que, si pot tenir seny en la gestió dels llots, o en la dels residus carnis, per què no en pot 
tenir en la gestió d’aquesta tarifa. Demana a la Sra. Soler que li doni aquesta resposta, tot i que lamenta 
no poder intervenir a continuació per poder-li contestar, com ja ha retret a l’inici de la seva intervenció. 

La Sra. PALOU intervé a continuació. 

Diu al Sr. Oliver que l’herència bàsica i fonamental va ser la de l’any 2006, quan se va dir: “Hágase”. 
Recorda, perquè cadascú assumeixi les decisions que li corresponguin, que qui governava aleshores era 
el PP i UM, i que la Sra. Julve era d’UM.  

Fa notar que ara tenen damunt la taula un problema greu, que creix dia a dia, i que l’obligació de 
gestionar-lo la té el PP, que per això va ser votat a les urnes.  

En conseqüència, el PP ha de fer la feina que calgui, hi ha de posar ordre i seny, però no deixar-lo 
pendent perquè el resolgui qui vengui després a governar la institució, tot i que potser torni a ser el PP.  

Adverteix que l’any 2015, sigui qui sigui qui governi, trobarà un desgavell enorme, perquè és molt 
considerable el problema que s’està generant actualment. S’hi ha de posar remei, però el seu Grup ha 
observat que les mesures que s’han adoptat fins ara per “agafar el bou per les banyes” –i reconeix que 
la Sra. Soler n’ha emprès– han sortit totes foradades, i “el bou ha partit, no l’han pogut aturar”. Si no 
fos cert això, ara no es trobarien aquí, debatent aquest tema.  

Recorda l’oposició que el seu Grup ha mantingut sempre sobre la importació de fems de fora.  

Pensa que trobaran altres maneres de solucionar-ho, atès que la decisió de desplaçar els costos de fixos 
a variables ha aparegut ara, no apareixia a altres propostes de pujada de tarifa.  

Per acabar, reprèn el símil anterior i afirma que, parlant de cremar fems és segur que trobaran altres 
maneres “d’agafar aquest bou”, que per cert a hores d’ara encara “du les banyes ben enceses”.  

La Sra. SOLER (consellera executiva de Medi Ambient) tanca el debat. 

Diu que la preocupa molt que el partits de l’oposició, quan no tenen temes per dur al Ple, insisteixin a 
parlar sobre el mateix tema: la importació de combustible.  

Comenta que demà farà un any que varen modificar el contracte, i assegura que n’està molt orgullosa, 
conjuntament amb tot l’equip de govern.  

Afirma que a dia d’avui entra combustible a Mallorca, aquesta és una realitat, i precisament avui 
l’empresa concessionària ha lliurat el resum que correspon al darrer mes.  

Indica que aquest combustible ve de Sabadell i de Ferromolins i que no ve de Roma perquè ahir va 
sortir l’informe desfavorable cap a Roma del Govern de les Illes Balears pel tema del fronterer, però 
tan aviat com s’hagi solucionat aquesta qüestió, vendrà de Roma i aquest fet suposa 5,4 M€ sobre la 
tarifa.  

Informa que se varen aturar les importacions des de Roma, en un moment determinat, perquè havia 
sorgit un possible cas de corrupció, tot i que no afecta per res la gestió del combustible procedent de 
Roma. Resolta aquesta incidència, se pot seguir endavant.  

Com a resposta als motius de preocupació que ha expressat l’oposició (modificació de contracte, 
congelació de tarifa) i, sobretot, pel que fa a l’acusació que li ha fet la Sra. Garrido de parlar només de 
combustible, i no d’altres coses, li fa a continuació un petit resum d’allò que s’ha fet:  

- Millora del conveni d’Ecoembes i Ecovidrio, que representa més ingressos sobre la tarifa, s’ha 
fet. 

- Arreglar el problema dels residus carnis. Li recorda que quan ella va iniciar la gestió, els 
residus carnis es trobaven damunt el Moll de Palma, perquè el Govern balear del Sr. Antich no 
havia pagat res, i els duien a Sabadell. A dia d’avui s’ha resolt, van a la planta incineradora, 
amb tarifa específica per als productors.  

- Avui acabam d’aprovar la tarifa dels llots, un tema de sempre, que tothom sabia que s’havia 
de pagar però ningú no s’havia atrevit a cobrar. Ha quedat arreglat. 

- Es troba en estudi el tema dels plàstics dels hivernacles de les persones de fora vila, perquè 
també els donaran una mà. Si s’aconsegueix, serà també un altre tema arreglat.  
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- S’ha resolt tot allò relacionat amb el programa Mallorca Recicla.  

Recorda a la Sra. Garrido que ella mateixa n’estava empegueïda, del que era Mallorca Recicla. Ho 
compara amb “la cova d’Alí Babà”, perquè ningú no sap perquè hi havia una gent contractada que no 
havia suportat cap tipus de contractació, que el Consell de Mallorca pagava damunt tarifa, i no se’n 
sabia absolutament res.  

Observa que tota la gent del programa Mallorca Recicla formava part d’un partit polític –suposa que 
era un requisit– però no n’hi havia cap ni una del PP. Diu que feien bona feina, no té res a dir en aquest 
sentit. 

Comenta també que val a dir que del PSOE n’hi havia pocs, però de la formació que va precedir a 
l’actual Grup MÉS per Mallorca i d’UM, n’hi havia bastants.  

Diu a la Sra. Garrido i a la Sra. Palou que ella vol l’herència que deixarà, referida a la tarifa. Recorda 
que quan va iniciar la seva gestió, la proposta era augmentar en un 50% la tarifa, mentre que a dia 
d’avui la tarifa està congelada. 

A més a més, garanteix que la tarifa que s’està estudiant i que se presentarà al Ple per a la seva 
aprovació serà la tarifa més estudiada en els vint anys de gestió de residus del Consell de Mallorca; serà 
la millor, transparent com un paper de fumar. 

Afirma que no es poden imaginar la gran quantitat d’informes que s’han elaborat per intentar no apujar 
la tarifa i fer-la coherent. 

Fa avinent que és ella l’única persona que pateix el desgast polític per no haver presentat la tarifa per a 
la seva aprovació, per bé que ho suporta amb molt de gust. Destaca que és obvi que la Sra. Garrido i la 
Sra. Palou no estaran més interessades que ella a presentar-la. Assegura que la feina se fa.  

Diu a la Sra. Garrido i a la Sra. Palou, que l’han acusada de manca de responsabilitat, que a dia d’avui 
existeix un dèficit de tarifa que prové de l’any 2009, i és obvi que aleshores no governava el PP. És un 
fet que pot reconèixer tothom. 

Els fa avinent també que a dia d’avui l’empresa concessionària té dret a cobrar aquest dèficit de tarifa, 
perquè any rera any se li ha reconegut. Demana si és què li volen dir que no és responsable que avui 
l’empresa concessionària cobri aquest dèficit de tarifa, i que se perllongui durant els anys de concessió, 
fins a l’any 2041. 

Aprofita per dir al Sr. Pere Felip que han estudiat a fons rescindir aquest contracte amb l’empresa, però 
és molt complicat i que té vigència fins l’any 2041.  

Demana a la Sra. Garrido i a la Sra. Palou si consideren que és d’aquesta responsabilitat, que li parlen, i 
si demostrar responsabilitat és venir al Ple, reconèixer el dèficit de tarifa, augmentar a l’empresa el 
50% del rebut i oblidar-se’n durant quatre anys. Demana si és aquest, l’exemple que ella hauria d’haver 
seguit.  

Reitera totes les actuacions concretes que ha fet i que han resolt problemes anteriors, i els retreu que no 
ho considerin una gestió responsable. Destaca que és precisament això, el que no varen saber fer. 
Lamenta haver-ho de dir en aquests termes, però si li parlen d’herència, ha de parlar d’allò que ha fet, 
de forma detallada. 

La tarifa se congelarà, sense pressió fiscal sobre la gent de Mallorca i qui governi després d’aquest 
equip de govern, si sap gestionar bé els residus, no tendrà cap necessitat d’augmentar mai més la tarifa. 
I si realment l’equip de govern que els succeeixi considera que s’ha de millorar la gestió dels residus, 
presentaran un nou pla director i les línies 1 i 2 podran avançar el seu tancament, i allò que correspon a 
reinversió de les línies 1 i 2 se podrà llevar de la tarifa.  

Assegura que no podrà agrair mai la tasca que han fet durant aquesta legislatura els serveis jurídics i els 
serveis tècnics d’Intervenció, Secretaria General, etc per estudiar a fons tot allò que afecta el conveni 
amb l’empresa concessionària. 

Pel que fa a les crítiques de la Sra. Garrido referides al fet que la modificació del contracte se retiri de 
l’acord de Ple i se passi a Comissió de Govern li respon que precisament ella no li pot dir, atès que va 
recórrer un informe extern del Sr. Coca per fer l’acte de recepció de les obres de les línies 1 i 2, dos 
dies abans de les darreres eleccions.  
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Respon als retrets que li ha fet la Sra. Palou assenyalant que la Sra. Tugores (consellera executiva de 
Medi Ambient durant la passada legislatura) formava part del seu mateix conglomerat de partits 
polítics, no del Partit Popular. Li fa avinent que si el PP, dos dies abans d’unes eleccions, hagués tengut 
la ocurrència de fer l’acte de recepció d’unes obres, que després de dos dies anava damunt tarifa, és del 
tot segur que aquest tema hagués acabat als jutjats. Considera evident que aquests partits polítics ho 
haurien denunciat. Reitera que n’està segura del tot.  

Torna a destacar que això ho varen fer els companys de la Sra. Palou, els membres del PSM-EU-
ElsVerds-EN i ho varen presentar en una comissió de govern amb informes externs, perquè des de la 
pròpia institució els advertien que no se podia fer.  

En canvi, l’actual equip de govern d’aquesta institució ha pres totes les decisions basant-se en informes 
favorables de tots els seus departaments. Reitera que no ha pres cap decisió política contrària a allò que 
indiquen els esmentats informes, cosa que els membres de l’oposició no podran dir.  

A més a més, retreu que no se va fer res, pel que fa a les dues auditories que varen demanar, una 
encarregada pel Departament de Presidència, del qual la Sra. Garrido n’era secretària tècnica i una altra 
encarregada pel Departament de Medi Ambient, amb la Sra. Tugores al capdavant. També fa avinent 
que una d’aquestes dues auditories la va pagar el PP.  

En conseqüència, comenta que quan l’oposició tengui una solució ferma el PP l’escoltarà, com s’ha fet 
amb la resta, però adverteix que, pel que fa a la qüestió del combustible, l’únic que fa l’oposició són 
“vuits i nous i cartes que no lliguen”.  

Diu que està molt orgullosa de la gestió que s’ha fet, que és del tot positiva com demostra el fet que 
venen persones de distints indrets d’Europa per veure les instal·lacions, perquè funcionen. Segurament 
les seves dimensions són superiors al que se necessita, per la qual cosa s’hauran de cercar alternatives 
perquè aquest fet no suposi un increment de la despesa per a la gent de Mallorca.  

Per concloure la seva intervenció els fa avinent que, per aquesta raó, han funcionat molt bé les 
importacions de combustible d’aquests tres mesos de Sabadell i de Ferromolins –que tenen els informes 
preceptius, i es troben al seu abast.  

Quan als seus efectes sobre el turisme, observa que ningú no ha notat res negatiu durant aquest estiu, 
tot i les campanyes en contra que han fet els partits polítics de l’oposició i determinats grups 
ecologistes a determinades fires turístiques. 

Sotmesa la proposta a votació, se rebutja per catorze vots a favor (PSOE i MÉS per 
Mallorca), denou vots en contra (PP) i cap abstenció. 

 
PUNT 17. MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MÉS PER MALLORCA DE 
SUPORT A LES AL·LEGACIONS DE LA FELIB A L’ESBORRANY DE 
DECRET DE LA LLEI 9/2013 DE SÍMBOLS. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
El passat mes de gener, la Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB) va 
presentar les següents al·legacions a l’Esborrany de Decret de la Llei 9/2013 de 
Símbols: 
 
Primer. De caràcter formal: la urgència 
  
L’elaboració del Decret de la Llei 9/2013 s’ha declarat d’urgència. Aquesta declaració 
suposa una limitació del dret a la participació consagrat a l’article 23 de la 
Constitució.  
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La justificació de la tramitació urgent que consta a l’acord d’exposició pública ens 
sembla totalment insuficient. La justificació és que l’entrada en vigor de la Llei 
9/2013 provoca la necessitat de la tramitació urgent perquè el procediment 
autoritzatori estigui regulat. Si aquesta justificació es dona per bona resultarà que tots 
els decrets de desenvolupament de lleis s’haurien de tramitar per urgència ja que tots, 
en teoria i per definició, complementen la norma legal i són, des d’aquest punt de 
vista, necessaris. És evident que aquesta motivació no té cap solidesa jurídica ni cap 
sentit. Si es volia tenir el decret abans de l’entrada en vigor de la llei s’hagués pogut 
establir una “vacatio legis” llarga de la llei, o s’hagués pogut establir el procediment 
autoritzatori a la mateixa llei. Ara, si s’opta perquè hi hagi un reglament no es pot 
restringir el dret de participació amb una justificació absolutament il·lògica. La qual 
cosa es veu reforçada si es té en compte que la naturalesa de la qüestió que ens ocupa 
(símbols) no és de primera necessitat per a la vida de les persones, per tant, no hi ha 
cap conseqüència negativa per a l’interès general que la tramitació es faci pels tràmits 
ordinaris. No hi ha cap situació extraordinària i peremptòria que generi una necessitat 
d’immediata regulació d’un tema que té una alta càrrega sentimental o emotiva però 
que temporalment no variarà la realitat per uns dies més d’informació pública. No 
existeixen especials circumstàncies que justifiquin la urgència. 
  
Segon. Determinacions de la Llei 9/2013 
  
Art. 2.c) Es consideren símbols oficials de les Illes Balears les banderes, les ensenyes, 
i els altres símbols distintius acordats per les Corporacions Locals.  
  
Art. 4. Ús dels símbols en els immobles o mobles afectes als serveis públics de la 
comunitat autònoma de les Illes Balears:  
  
1. En aquests béns només es permet utilitzar o col·locar ... els símbols oficials propis 
de les Illes Balears que es descriuen a l’article 2 d’aquesta llei.  
  
2. També estan permesos els següents símbols: els representatius de declaracions 
oficials d’interès local.  
  
3. La utilització o col·locació de qualsevol altre símbol diferent dels descrits en els 
punts anteriors haurà de ser autoritzat per la conselleria competent.  
  
De la dicció literal dels preceptes assenyalats es desprenen dues conclusions clares i 
evidents: 
  
A)     L’ús (utilització o col·locació) de símbols distintius acordats per les 
Corporacions Locals als béns immobles o mobles afectes als serveis públics de la 
comunitat autònoma no està subjecte a autorització de la conselleria competent.  
  
B)     Són les Corporacions Locals les que acorden els seus símbols oficials.  
  
I aquesta regulació és lògica ja que és el més coherent amb l’autonomia local 
constitucionalment consagrada. Són els ajuntaments els que han de decidir els símbols 
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locals, que una administració vulgui tutelar, en contra del que diu la Llei, a les entitats 
locals ens retrotreu a temps absolutament superats.  
  
Tercer. Determinacions de l’esborrany de Decret de la Llei 9/2013 
  
L’esborrany de Decret estableix que el seu objecte és desenvolupar el que estableix 
l’article 4 de la Llei  9/2013. I disposa que els símbols representatius de declaracions 
oficials d’interès local són aquells que una vegada declarats per l’òrgan competent 
siguin assumits expressament pel Govern de les Illes Balears mitjançant un acord del 
Consell de Govern.  
  
L’esborrany de Decret està dient el contrari del que diu la Llei 9/2013 ja que està 
disposant: que han de ser autoritzats pel Govern, “ser assumits” no és més que una 
expressió darrera la qual s’amaga un control administratiu inexistent a la Llei que 
expressament diu que els símbols locals no estan subjectes a cap més autorització o 
control que el de la pròpia Corporació Local que els aprova que, de fet, és l’únic 
òrgan competent a aquests efectes.  
  
Quart. Il·legalitat de l’Esborrany de Decret per contradir la Llei 
  
La funció del Reglament ha estat constantment determinada per la jurisprudència: 
  
STS 10-6-1998: El reglamento, en cuanto norma jurídica de carácter general emanada 
de la Administración, tiene un valor subordinado a la Ley a la que complementa. Por 
ser el reglamento norma jurídica de colaboración, debe distinguirse entre la 
normación básica de las cuestiones fundamentales que siempre corresponde a la Ley, 
y aquellas otras normas secundarias pero necesarias para la puesta en práctica de la 
Ley: los reglamentos. 
  
STSJ País Vasco 369/2002, 13-5: "El reglamento es una norma escrita dictada por la 
Administración, subordinada siempre a la ley. La jurisprudencia ha precisado que el 
reglamento complementa la ley, lo que plantea cuáles deben ser los límites específicos 
de los reglamentos que se dicten en virtud de una remisión legal. La remisión por la 
Ley al ejecutivo y a las Comunidades Autónomas (...) para desarrollar por vía 
reglamentaria algún precepto concreto (...) supone que la Administración respete el 
contenido esencial del precepto que se desarrolle. Es criterio jurisprudencial 
consolidado el siguiente: que los reglamentos, como complemento de la Ley, deben 
contener normas precisas que expliquen, aclaren o pongan en práctica los preceptos de 
la ley que desarrollan. Pero lo que no puede hacer el reglamento es ampliar el 
contenido de la ley." (  STS de 17 de junio de 1999  [ RJ 1999, 6302]  )… Este 
complemento indispensable constituye, por tanto, el límite máximo de la norma 
delegada, que sería contraria al principio de jerarquía normativa, si impusiera 
restricciones o privaciones no establecidas, explícita o implícitamente en la norma 
delegante." (  STS de 30 de marzo de 1999  [ RJ 1999, 3064]  ). 
  
L’esborrany de decret és il·legal perquè no complementa a la llei ni s’hi subordina 
sinó que la contradiu. L’esborrany de decret està establint restriccions a l’oficialitat 
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dels símbols locals que no estan establertes ni explícitament ni implícitament a la Llei 
9/2013. 
  
La Llei 9/2013 respectuosa amb el principi constitucional d’autonomia local va deixar 
en mans de les corporacions locals la determinació dels seus símbols oficials. La Llei 
9/2013 estableix clarament que correspon a les corporacions locals acordar els seus 
símbols oficials, i tal decisió no es troba subjecte d’acord amb la norma legal a cap 
tràmit posterior ni de validació, ni de ratificació o confirmació. De fet, la Llei 9/2013 
especifica que la utilització o col·locació d’un símbol oficial no es troba subjecte a 
control del Govern.  L’esborrany de Decret així estaria modificant el règim jurídic 
establert a la Llei 9/2013 i, per tant, s’estaria extralimitant de manera contrària a 
l’ordenament jurídic de les seves funcions.  
  
Cinquè. Deficient regulació del procediment 
  
L’esborrany de Decret diu que el seu objecte és la regulació del procediment 
autoritzatori de l’article 4.3 de la Llei 9/2013. Aquesta regulació es conté bàsicament 
a l’article 5 de l’esborrany de Decret. Idò bé, d’acord amb la Llei 30/1992 de Règim 
Jurídic de les Administracions Publiques i del Procediment Administratiu Comú s’ha 
de constatar la deficient regulació jurídica del procediment plantejat. Deficient per 
dues raons fonamentals: 1. El procediment no determina el termini que disposa el 
Govern per dictar la corresponent resolució; 2. El procediment no assenyala el sentit 
del silenci administratiu en cas que no es dicti la resolució en el termini corresponent.  
  
De fet, l’esborrany de Decret crea el tràmit de “assumpció” del símbol local per part 
del Consell de Govern, al qual ens hem referit anteriorment, però no n’estableix cap 
procediment, no estableix el termini d’aquesta assumpció ni estableix el sentit del 
silenci en cas de manca de resposta.  
  
En definitiva, la regulació proposta és una calamitat jurídica que només genera 
inseguretat jurídica. No regular un procediment per a l’assumpció i no establir als 
procediments terminis per resoldre i sentit del silenci és una pràctica absolutament 
rebutjable en un estat de dret modern. 
 
Per tot això exposat, proposem al ple del Consell de Mallorca el següent 
 
 

ACORD: 
 
 

1- El Ple del Consell de Mallorca mostra el seu suport a totes les al·legacions presentades 
per la Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB) a l’Esborrany de 
Decret de la Llei 9/2013 de Símbols ja que aquestes foren aprovades per unanimitat 
per tots els batles i batlesses de Mallorca. 
 
 

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

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

L’equip de govern del PP del Consell de Mallorca té l’obligació d’aprovar les al·legacions de la FELIB 
a l’esborrany de decret de la Llei 9/2013, de símbols, perquè si fes el contrari cometria una 
incoherència i una manca de rigor molt greus atès que el Consell de Mallorca, en tot moment, per 
obligació, ha d’estar al costat dels ajuntaments.  

Per altra banda, la nostra entitat és del parer que l’extrema dreta del PP ja té una nova arma repressiva 
al seu arsenal: la Llei de símbols, amb el beneplàcit, explícit o implícit, dels seus militants.  

És una llei que, a més a més, atempta contra la llibertat d’expressió. Ens evoca unes pràctiques 
autocràtiques incompatibles amb el govern d’un país democràtic.  

La Constitució Espanyola no prescriu cap símbol; el seu esperit és més ampli i democràtic que l’estret 
horitzó d’aquells que, emparats en una majoria conjuntural, pretenen limitar el dret d’expressió de la 
ciutadania quan entra en contradicció amb la seva particular concepció del que hauria de ser la societat 
mallorquina.  

L’animadversió a tot allò que es relaciona amb la llengua i la cultura catalanes sembla ser el nord que 
guia les passes del Govern del desgastat i del tot criticat el Molt Honorable Sr. Bauzá, la dimissió del 
qual demanam avui en aquest Ple.  

El seu vicepresident, no fa gaire, manifestava que la quadribarrada ‘no ens representa’ i amb aquest 
feliç argument volia justificar la prohibició d’exhibir, en els espais públics, la senyera amb la qual 
durant segles s’ha identificat el poble de Mallorca.  

En primer lloc, el que més meravella és que un polític del Govern balear faci extensiu a tota la societat 
balear el seu desafecte sobre la senyera, el seu rebuig a un símbol que, li agradi o no, ha identificat 
durant segles el sentiment de pertinença d’una comunitat a una determinada cultura, llengua, creences i 
costums que han sedimentat una personalitat pròpia.  

Cada vegada és més evident que rere aquestes polítiques aplicades a cop de lleis o de decrets–llei, 
típiques de qui confon la majoria absoluta amb el poder absolut, hi sura el desig de reduir el català de 
Mallorca a l’àmbit estrictament domèstic, de mancar la societat mallorquina de la seva personalitat 
històrica, de fer-la més provinciana.  

Al llarg de l’any 2013 (sota la batuta del nefast Govern balear del Sr. Bauzá) les famílies balears que 
amb molt d’esforços poden arribar a final de més s’han duplicat. Tot i això, aquesta no sembla ser una 
qüestió que preocupi gaire l’executiu balear, més obsedit per alliberar-nos de la ‘pesta catalana’. 
Tornam a la censura prèvia del franquisme, la qual cosa atempta contra un dret fonamental recollit a la 
Constitució Espanyola, o tot resulta d’una paranoia immensa?  

La Llei de símbols, en voler arraconar la quadribarrada, el que fa no és protegir-nos de la simbologia 
catalana, sinó despullar-nos de bona part del nostre llegat cultural i del nostre patrimoni històric, a 
l’empara del qual milers de mallorquins han defensat aquesta terra, amb risc de la pròpia vida. La 
quadribarrada ha estat la bandera amb la qual el poble de Mallorca ha rememorat, des del segle XIII 
fins avui, l’efemèride del nou Regne creat per Jaume I.  

Donin suport, per favor, senyores i senyors de l’equip de govern del PP al Consell de Mallorca, a les 
justes al·legacions de la Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears.  

Moltes gràcies.” 

La Sra. CAMPOMAR (MÉS per Mallorca) assenyala que el Sr. Felip ha fet una introducció prou clara 
sobre la situació però, just per delimitar el context, indica que s’ha arribat a aquesta situació per mor 
d’un decret–llei per regular la Llei de símbols, decret–llei que no era necessari. 

En el seu moment, quan el Grup MÉS per Mallorca va plantejar al Ple del Consell de Mallorca rebutjar 
aquesta llei, el Partit Popular no va voler donar el seu suport a rebutjar la Llei de símbols. 

De totes maneres, els ajuntaments han estat més valents i han volgut reivindicar la nostra cultura, les 
nostres tradicions i la nostra llengua i així molts d’ajuntaments (més de 30 a les Illes Balears dels quals 
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27 a Mallorca) han declarat la quadribarrada com a símbol d’interès local i, evidentment, el govern del 
Sr. Bauzá no n’està satisfet perquè hi ha hagut una encletxa per on li ha fugit l’aigua. 

Adverteix que, a més a més, aquest decret–llei ja tenia un informe desfavorable del Consell Consultiu. 
La Llei de símbols s’havia de tramitar per decret però en informar desfavorablement el Consell 
Consultiu es va tramitar mitjançant un decret–llei i al final s’ha elaborat un esborrany que és molt fluix 
i que vol aturar les competències i l’autonomia dels ajuntaments. 

El seu Grup, amb aquesta moció, vol que es doni suport a les al·legacions a les quals han donat suport 
tots els ajuntaments que formen part de la FELIB perquè són unes al·legacions contundents, 
jurídicament fonamentades i posen en evidència que l’esborrany de decret no compleix mínimament les 
normes jurídiques que estan vigents a les Illes Balears. 

La primera al·legació es formula contra la tramitació d’urgència del decret que es justifica bàsicament 
dient que si hi ha una llei, se n’ha de fer un reglament i d’acord amb aquest argument totes les lleis 
precisarien de l’elaboració urgent d’un reglament quan tothom sap que hi ha lleis que triguen anys a 
fer-se’n el reglament. 

Remarca que no creu que cap jurídic es pugui atrevir a defensar aquest argument i, malgrat això, es veu 
que sí que troben gent capaç de fer-ho. 

La segona al·legació evidencia totes les contraccions entre la Llei de símbols amb el decret que la 
pretén desenvolupar. La Llei diu que l’ús dels símbols distintius acordats per les corporacions locals als 
béns mobles o immobles afectats als serveis públics de la Comunitat Autònoma no estan subjectes a 
autorització de la conselleria competent i en l’esborrany de decret se’n diu que tot el contrari. 

Així doncs, es fa palès que el decret està en contra que les corporacions aprovin els seus símbols 
oficials i, segons diuen les al·legacions, això ens retrotreu a temps absolutament superats, però ella hi 
afegiria que desgraciadament són temps que no estan superats. 

En aquest sentit recalca que el Partit Popular no ha superat aquest temps, el té molt present i hi vol 
retornar. Aquest és el perill del Partit Popular en aquests moments tant a nivell estatal com a nivell 
autonòmic. 

Finalment i en relació a aquesta al·legació, indica que el seu Grup li dóna suport però ella seria 
partidària de canviar-li el text perquè desgraciadament aquell temps no està superat. 

Seguidament assenyala que l’esborrany de decret amaga un control administratiu quan diu que el 
Govern de les Illes Balears haurà de tornar a autoritzar els símbols quan la competència és dels 
ajuntaments. 

Les al·legacions també constaten la il·legalitat manifesta d’aquest esborrany i constaten que ni tan sols 
no s’ha sabut regular, de forma adequada, el procediment a seguir en el mateix decret ja que no s’han 
regulat ni terminis, ni si els silencis administratius seran positius o negatius, etc. 

Fa notar que el seu Grup està d’acord amb la justificació d’aquestes al·legacions quan diuen que, en 
definitiva, la regulació proposada és una calamitat jurídica que només genera inseguretat jurídica atès 
que no regular el seu procediment ni estableir els terminis per resoldre és una pràctica totalment 
rebutjable en un estat de dret modern a més de totes les il·legalitats i contradiccions que conté aquest 
esborrany. 

Per concloure diu que el seu Grup proposa al Ple del Consell de Mallorca que es mostri coherent i doni 
suport als ajuntaments tenint en compte que és un valor afegit que s’haguessin aprovat totes aquestes 
al·legacions per unanimitat dels ajuntaments i, per tant, la seva proposta consisteix en mostrar el suport 
a totes les al·legacions presentades per la Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears a l’esborrany 
de decret de la Llei 9/2013, de símbols, i que varen ser aprovades per unanimitat per tots els batles i 
batlesses de Mallorca. 

El Sr. COLL CANYELLES (PSOE) anuncia que el seu Grup donarà suport a la moció presentada per 
MÉS per Mallorca i, consegüentment, a les al·legacions presentades per la FELIB i que han estat 
remeses al Govern de les Illes Balears. 

Aclareix que com a representants d’aquesta institució, que és una referència per als ajuntaments, no 
poden més que estar d’acord amb aquelles decisions preses per unanimitat i amb total consens pels 
ajuntaments. 
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Certament les aportacions fetes són de caire eminentment jurídic i molt en línia amb el dictamen del 
Consell Consultiu i també és cert que al Ple del Consell de Mallorca ja en varen tenir un debat 
ideològic on es varen aclarir les postures de cada grup i hi varen poden expressar el seu rebuig al fons 
de la llei però avui el debat entén que és sobre la forma. 

Tot seguit ressalta que les al·legacions presentades per la FELIB segueixen, bàsicament, tres línies. 

La primera és en relació a la urgència, és a dir, que la urgència és injustificable o molt mala de 
justificar atès que no hi ha cap situació extraordinària que justifiqui una modificació legislativa sense 
cap tipus de participació ni tan sols del mateix Parlament. 

Per una altra banda hi ha la part d’autonomia local que reconeix la mateixa Llei, és a dir, que són les 
corporacions locals les que acorden quins són els seus símbols oficials la qual cosa no respecta el 
decret. 

I, en tercer lloc, la il·legalitat del decret perquè no complementa la llei (que és el que hauria de fer) sinó 
que la contradiu en establir restriccions a l’oficialitat dels símbols locals, restriccions que no estan 
establertes a la llei. 

Reitera el suport del seu Grup a aquestes al·legacions perquè, amb caràcter excepcional, els 
ajuntaments puguin exhibir els que han determinat que són els seus propis símbols (ja van 27 
ajuntaments a Mallorca que ho han fet i d’altres que encara no ho han tractat en els seus plens) i que 
això ho puguin fer sense estar subjectes als criteris del comissari polític corresponent del Govern de les 
Illes Balears. 

En conclusió diu que, per tot això, el seu Grup continua defensant la inconstitucionalitat de la llei i 
seguirà demanant la retirada de la Llei de símbols. 

El Sr. SALOM (PP) assenyala que, en primer lloc, dissiparà el dubte sobre el vot del Grup Popular i, 
per això, anuncia que votaran en contra d’aquesta moció perquè no entenen que totes les qüestions 
exposades tenguin raó. 

En aquest sentit diu que l’acord al qual volen arribar amb aquesta moció tampoc no s’ajusta a allò que 
s’ha fet a la FELIB perquè, primerament, a la FELIB no se va votar res. El que s’ha fet ha estat que els 
serveis jurídics de la FELIB han presentat un dubte sobre el decret en relació a la llei i se li va donar el 
vistiplau a què els serveis jurídics tramitassin aquesta al·legació. Una al·legació, remarca. 

Totes les altres al·legacions que es varen presentar a la FELIB a través dels municipis no es varen votar 
a la FELIB atès que es va acordar que cada ajuntament presentàs les al·legacions que volgués o bé 
directament o bé a través de la FELIB però, en qualsevol cas, la FELIB no es va pronunciar en cap 
moment sobre cap al·legació dels ajuntaments. 

Per això, allò que diu la moció (“per unanimitat de tots els batles i batlesses de Mallorca”) no és cert. 

Indica que, a més a més, les al·legacions dels serveis jurídics se varen presentar directament com 
al·legacions de la FELIB però no hi va haver ni una sola al·legació presentada pels ajuntaments que se 
votàs en el si del Comitè Executiu de la FELIB. 

En quant al tema ideològic, assenyala que no vol entrar en aquest debat perquè ja el varen tenir però sí 
que fa constar que el Grup Popular no està d’acord amb totes les postures que s’han manifestat. 

Per exemple no estan d’acord que el decret vagi en contra de l’autonomia dels ajuntaments, no estan 
d’acord que aquest decret vagi en contra de ningú ja que més aviat vol anar a favor de tot el que és 
nostre i no estan d’acord bàsicament amb els punts de l’exposició de motius i, per això, hi votaran en 
contra. 

La Sra. CAMPOMAR diu que ella no va assistir a les reunions de la FELIB però sí que sap que el 
funcionament de la FELIB és que les decisions s’hi prenen per unanimitat i insisteix que aquestes són 
les al·legacions que ha presentat la FELIB. 

Tot seguit li demana al Sr. Salom si la FELIB ha presentat o no aquestes al·legacions i, després d’un 
breu intercanvi d’opinions, indica que almanco la representació de la FELIB sí que les ha presentades i 
la FELIB representa les entitats locals independentment de la manera en què s’hagi pres la decisió. 

Els membres que conformen la FELIB no són els responsables de la manera de prendre la decisió però, 
si els òrgans de la FELIB presenten les al·legacions, se suposa que és amb el suport dels seus membres, 
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s’hagi pres la decisió com s’hagi pres. Ara bé, si el Sr. Salom nega que la FELIB hagi fet les 
al·legacions, aquesta és una altra qüestió.  

Aclareix que ella no està discutint si les al·legacions s’han votat o no sinó que la FELIB ha presentat 
aquestes al·legacions, les quals el Sr. Salom diu que no estan fetes per la FELIB. 

Amb tot això, el Grup Popular dóna a entendre que està d’acord amb el nyap jurídic que té aquest 
decret i queda clar que segueixen sotmesos al Sr. Bauzá però als seus pobles fan un discurs distint 
davant els seus veïns. 

De fet, li retreu al Sr. Salom que hagi votat en un sentit al seu poble i el contrari al Ple del Consell de 
Mallorca de la mateixa manera que la batlessa d’Alcúdia va votar a favor de la importació de fems. 

Així es demostra que fan un discurs diferent als seus pobles però que quan són al Ple del Consell de 
Mallorca en fan un altre. Això és d’una incoherència total. Diuen mentides als seus veïns. 

Insisteix en dir que això és el que passa al Partit Popular i és perquè no volen donar la cara però sí que 
volen sortir a la foto del Sr. Bauzá no sigui cosa que els descol·loqui i al final no estiguin al lloc que 
consideren que els correspon. 

La Sra. Salom fa exactament el mateix. Quan presenta el pressupost, quan fan el Debat de Política 
General, etc., s’omple la boca de dir que donarà suport als ajuntaments, que el Consell de Mallorca és 
l’ajuntament dels ajuntaments, etc. però al final no els donen suport. 

Reitera que aquest decret va en contra dels ajuntaments (de la seva autonomia local) i el Grup Popular 
al Ple del Consell de Mallorca demostra que no respecten ni l’autonomia de les corporacions local ni la 
volen respectar i que l’única cosa que volen fer és guardar les seves cadires amb el Sr. Bauzá atès que 
fan un discurs molt diferent quan estan als seus pobles a quan estan aquí. 

Creu que això és perquè els llegeixen la cartilla i no els queda més remei que fer allò que els diuen i dir 
allò que han dit que diguin. 

El Sr. COLL CANYELLES es dirigeix al Sr. Salom i li diu que li transmetrà una informació la qual 
espera que li confirmi; informació que li ha arribat a través d’un batle del PSOE que forma part de 
l’executiva de la FELIB. 

La informació és la següent: aquestes al·legacions són fetes pels serveis jurídics de la FELIB, duites a 
l’executiva de la FELIB a proposta del batle d’Algaida i transmeses al Govern de les Illes Balears i 
ressalta, en aquest sentit, que l’executiva de la FELIB en pren una decisió política. 

No obstant això, observa que la moció que debaten no indica quines són les al·legacions que es varen 
aprovar a la FELIB i tampoc no n’aprovaran l’exposició de motius. La moció diu que donaran suport a 
allò que va aprovar l’executiva de la FELIB. Aquest és el missatge de la moció. 

En cas de no fer-ho, estaran prenent una decisió en contra del màxim òrgan executiu de la FELIB (i 
contra dels ajuntaments) allà on està representat el PP i tots els grups polítics que tenen representació 
municipal i, a més a més, el PP hi té majoria. 

Per tant, considera que el Grup Popular al Consell de Mallorca està desautoritzant els ajuntaments i, 
sobretot, la Presidència de la FELIB, és a dir, que si no donen suport a allò que va aprovar l’executiva 
de la FELIB la persona que en resultarà més desautoritzada serà el Sr. Albertí. 

Finalment comenta que el Grup Socialista sí que pensa que el decret va en contra de l’autonomia local, 
va en contra de la llibertat de les persones i que és un decret antidemocràtic però això no forma part 
d’aquesta moció i, en conseqüència, creu que s’han d’extreure aquests temes de la moció –perquè no hi 
són– i centrar-se en aprovar allò que diu concretament el text de la moció. 

El Sr. JUAN (conseller executiu de Presidència) comença la seva intervenció manifestant que no 
entrarà en la discussió sobre la FELIB atès que aquesta entitat, a l’hora de rebre les al·legacions dels 
municipis, funciona com a organisme de tràmit d’aquestes cap a les conselleries corresponents. 

Per altra banda observa que el Sr. Salom ha explicat molt bé els motius pels quals el Grup Popular 
rebutjarà aquesta moció i, per això, no hi insistirà molt més i procurarà ser breu en la seva exposició. 

Indica, tot seguit, que tampoc no parlarà de la llei perquè ja en varen parlar però sí que vol puntualitzar 
que la llei no pot tenir un caràcter exhaustiu i tancat fins al darrer punt perquè aquest no és l’ànim 
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d’una llei que té un caràcter general i, de fet, per això té una disposició final que determina que a través 
d’un decret es regularà el procediment per a la declaració dels símbols d’interès local sobretot pel que 
fa a l’aplicació de la llei, és a dir, en aquells edificis de la Comunitat Autònoma. 

Així doncs, aquest decret el que fa és regular aquest procediment. Precisament l’oposició havia criticat 
que no hi hagués procediment però era comprensible perquè la llei no havia de regular tots els aspectes 
possibles d’aquest procediment, cosa que sí fa el decret. 

L’esperit d’aquesta llei, a l’igual que el del decret, és la necessitat d’objectivitat i neutralitat que ha de 
tenir la prestació de serveis públics i així es regula en aquest decret el qual en cap moment no va més 
enllà de la llei sinó que simplement defineix el tema dels símbols i defineix el procediment a través del 
qual la Comunitat Autònoma determinarà si un símbol d’interès local que hagi aprovat un municipi 
també ho és o no per a la Comunitat Autònoma. 

Aquest fet que el símbol sigui d’interès per a la Comunitat Autònoma o no ho sigui permetrà que 
aquest símbol estigui present o no en un edifici de la Comunitat Autònoma i no del municipi. 

De fet als municipis, si volen penjar una bandera de 10x10 metres davant la façana del consistori, ho 
poden fer. Hi poden penjar el que vulguin o com si guanya el Reial Madrid la Copa del Rei i hi volen 
penjar una bandera del Madrid. Doncs perfecte, cap problema. L’hi poden penjar encara que l’hagin 
d’aixecar per entrar a l’ajuntament. En aquest sentit la Comunitat Autònoma no diu res ni el PP 
tampoc. 

Altrament ressalta que estan davant un procediment d’aprovació que és habitual. El mateix Govern de 
les Illes Balears, quan el Consell de Mallorca va aprovar la celebració de l’any Arxiduc i l’any Juníper 
Serra, també es va adherir a la declaració del Consell de Mallorca i dels municipis perquè, evidentment, 
el Govern balear té la potestat de direcció de l’Administració i de control dels seus edificis. 

De la mateixa manera el Consell de Mallorca té potestat per controlar els seus edificis i ni cap 
ajuntament ni cap govern no li ha de dir què posa o deixa de posar a l’edifici de Palau Reial perquè 
aquesta decisió li correspon al Consell de Mallorca. 

El Govern de les Illes Balears diu exactament el mateix, és a dir, que dins els seus edificis no vol que li 
posin segons què per més que una altra administració l’hagi declarat símbol d’interès local. Si un 
municipi vol declarar la bandera del Barça o del Madrid d’interès local, doncs molt bé, però que la 
pengi del seu ajuntament i el Govern de les Illes Balears ja decidirà si s’hi adhereix o no com ja va fer 
en relació al tema de l’any Juníper Serra o l’any de l’Arxiduc. 

Insisteix que això és simplement el que regula aquest decret i, per tant, no entra en absolut a vulnerar 
l’autonomia municipal. No sap si la seva explicació haurà estat prou clara però reitera que el decret no 
vulnera en cap cas l’autonomia municipal atès que el decret no fa esment als símbols d’interès local 
que declarin els ajuntaments sinó que simplement reserva al Govern de les Illes Balears el dret 
d’adherir-se a allò que consideri oportú ja que, per això, ostenta la potestat discrecional sobre la seva 
administració. 

Per concloure, reitera que el seu Grup votarà en contra de la moció i apunta que considera que aquest 
decret era necessari, s’havia de fer i respecta totalment i absolutament l’autonomia municipal. 

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

 
 
PUNT 18. MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MÉS PER MALLORCA DE 
SUPORT A UNA SANCIÓ DELS IMMOBLES PERMANENTMENT 
DESOCUPATS PROPIETAT D’ENTITATS FINANCERS I ALTRES GRANS 
EMPRESES. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
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L'actual crisi ha impactat de manera dramàtica en la vida de milers de persones, que a 
causa de dificultats econòmiques sobrevingudes no poden cobrir les seves necessitats 
més bàsiques. Aquesta situació ha portat a milers de famílies a la impossibilitat de fer 
front a les quotes hipotecàries o del lloguer de la seva llar.  
 
La seva traducció social ha estat milers de desnonaments a tot l'Estat Espanyol i 
centenars de milers de persones que han vist vulnerat el seu dret a un habitatge digne, 
enfrontant-se a situacions de greu vulnerabilitat, precarietat extrema, pobresa, i 
exclusió social, econòmica i residencial.  
 
Segons dades del Consell General del Poder Judicial,  des de 2007 i fins setembre 
2013, a l'Estat Espanyol, ja s'ha arribat a 500.000 execucions hipotecàries. A més, en 
el 2012 Palma ja tenia 16.359 habitatges buits. Així es desprèn del darrer cens 
d'habitatges realitzat per l'INE, a principis de 2012, en relació a la ciutat de Palma. 
 
Ens trobem doncs davant d’una situació d'emergència habitacional que constitueix 
una autèntica anomalia en el context europeu. Com denuncia l'informe Emergencia 
Habitacional en el estado español, elaborat per l'Observatori DESC i la Plataforma 
d’Afectats per la Hipoteca, aquesta situació es veu agreujada pel fet que l'estat 
espanyol és el país d'Europa amb més habitatge buit, 13,7% del parc total – 3 milions 
i mig de pisos segons el darrer cens estatal d’habitatge de 2011-  i amb un parc social 
d'habitatge clarament insuficient -menys d'un 2% de l'habitatge existent -.  
 
Les administracions locals, infradotades de recursos, són les que reben en primera 
instància l’impacte social d'aquesta situació, en tant que les més properes a la 
ciutadania. 
 
El context descrit i la situació d'emergència en que es troba gran part de la població 
s’està traduint també en un significatiu augment de les ocupacions d'habitatges als 
municipis. Una forma d'accés a l'habitatge que augmenta el grau de vulnerabilitat 
social dels qui es veuen abocats a recorre-hi.  
 
La manca de recursos de les administracions locals per fer front a la problemàtica 
contrasta amb els milers de pisos en desús que acumulen les entitats financeres i les 
seves immobiliàries, actors principals i part responsable de la bombolla immobiliària. 
Aquests immobles, sovint obtinguts com a conseqüència d'execucions hipotecàries, es 
mantenen buits ja sigui a l'espera de que el preu de mercat torni a elevar-se, o bé 
perquè es troben a la venda o a lloguer a preus inaccessibles per part de la població. El 
resultat són milers d'habitatges destinats exclusivament a una funció 
especulativa, eludint la funció social que segons l'article 33 de la Constitució 
Espanyola (CE) ha de complir el dret de propietat.  
 
Gran part d'aquestes entitats financeres han estat, d'una manera o altra, rescatades amb 
diners públics. Algunes directament gestionades pel govern de l'Estat a través 
del Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB), i del traspàs d'actius al 
anomenat ”banc dolent”, la Societat de Gestió d'Actius Procedents de la 
Reestructuració Bancària (SAREB). Paradoxalment, però, la forta inversió pública no 
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ha anat destinada a cobrir les necessitats de la ciutadania i els ajuts milionaris a la 
banca, molts d'ells a fons perdut, no han implicat cap contrapartida social.  
 
Donada la gran quantitat de població amb necessitats habitacionals i la manca de 
recursos públics per fer-hi front, resulta urgent mobilitzar l’habitatge buit en mans de 
les entitats financeres, tal i com venen reclamant des de fa temps les Plataformes 
d’Afectats per la Hipoteca (PAH). Fomentar i garantir la funció social de l'habitatge, 
desincentivar-ne la utilització anòmala i penalitzar-ne, si s’escau, l’ús antisocial es 
converteix en un dels pocs mecanismes efectius a l'abast de l’administració per donar 
resposta a la vulneració del dret. 
 
Davant els intents del govern central de buidar de competències les administracions 
locals, cal que els ajuntaments defensin l'autonomia municipal satisfent les necessitats 
habitacionals de la població. És en aquest context que algunes corporacions locals, 
com ara Terrassa, han respost a la iniciativa de la PAH, i havent esgotat les mesures 
de foment per facilitar l'ocupació dels pisos buits en poder de les entitats financeres, 
han iniciat procediments sancionadors.  
 
L'article 41 de la Llei 18/2007, del Dret a l'Habitatge de Catalunya (LDHC) estableix 
com a utilització anòmala d'un habitatge la seva desocupació permanent i 
injustificada. Així mateix, en el seu punt tercer, disposa que en aquests supòsits 
l'administració competent haurà d'obrir un expedient administratiu per realitzar els 
actes d'instrucció necessaris per determinar, conèixer i comprovar els fets sobre els 
que haurà de dictar una resolució.  
 
L’article 42 del mateix text legislatiu enumera diverses mesures que les 
administracions han d’adoptar per a evitar la desocupació permanent dels immobles. 
Tals com: l'aprovació de programes d'inspecció; la facilitació de garanties als 
propietaris d'immobles buits sobre el cobrament de les rendes i la reparació de 
desperfectes; el impuls de polítiques de foment de la rehabilitació d'habitatges en mal 
estat; la possibilitat de cedir els immobles a l'Administració Pública per que els 
gestioni en règim de lloguer; i l’adopció de mesures de caràcter fiscal, tant de foment 
com penalitzadores.  
 
Alhora, l'article 123.1.h de la LDHC tipifica com a infracció molt greu en matèria de 
qualitat del parc immobiliari mantenir l'habitatge desocupat un cop l'administració 
hagi adoptat les mesures de foment contemplades al precepte 42. Segons els articles 
118.1 i 131 del mateix text normatiu, aquesta actuació pot ser sancionada amb multes 
de fins a 900.000 euros. Cal destacar que d'acord amb el que estableix l'article 119 de 
la LDHC, les quantitats obtingudes s’hauran de destinar al finançament de polítiques 
públiques destinades a garantir el dret a l’habitatge.    
 
Finalment, l'article 3 del Codi Civil, estableix que les normes s'han d'interpretar 
d'acord al context i a la realitat social en què s'apliquen. Un context, caracteritzat per 
una situació d'emergència habitacional.  
 
Per tot això exposat, proposem al ple del Consell de Mallorca el següents 
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ACORDS: 

 
1- El Ple del Consell de Mallorca insta  de manera urgent al Govern de les Illes 

Balears a incloure dins una nova Llei autonòmica d'Habitatge 
tramitada per la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori, 
solucions per facilitar l'accés a un habitatge a famílies en risc 
d'exclusió social, propiciant que els bancs i les grans empreses 
immobiliàries posin a disposició els seus habitatges desocupats, 
introduint mesures per evitar que aquests immobles romanguin 
permanentment desocupats i proporcioni eines a les entitats locals per 
poder prendre mesures coercitives per els casos més flagrants, quan es 
mantinguin els habitatges desocupats durant més de dos anys. 

 
2- El Ple del Consell de Mallorca insta a l'equip de Govern d’aquesta institució 

perquè insti a la vegada a les entitats bancàries més representatives, per tal de 
que habilitin els habitatges buits de la seva propietat perquè els disposin 
famílies en risc d'exclusió habitacional a preu de lloguer social. 

 
 

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

Exposa la contradicció que suposa l’existència de tanta gent que té dificultats d’accés a l’habitatge en 
un estat que té 3 milions d’habitatges buits i fa notar que és obvi que alguna cosa no funciona.  

Assenyala que des de l’administració pública és possible fer actuacions concretes que minvin aquesta 
situació; de fet, ja n’existeixen experiències, en aquest sentit. Indica que a Catalunya ja s’ha fet una 
nova llei, restrictiva, que penalitza sobretot aquells habitatges buits sotmesos a especulació pura i dura, 
a l’espera que la situació econòmica millori. 

Tot seguit llegeix textualment els acords que proposa la moció. 

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

Anuncia el suport del Grup Socialista a la moció perquè el drama dels desnonaments, lluny d’haver 
minvat, és ara més viu que mai.  

Atesa la situació que ha descrit el Sr. Ensenyat durant la seva intervenció, és obvi que s’hi ha de trobar 
una solució.  

Indica que durant aquesta setmana el Grup Socialista ha presentat en el Parlament de les Illes Balears 
una iniciativa sobre aquesta qüestió, amb una proposta de mesures que dissortadament no han estat 
aprovades.  

Opina que aquesta iniciativa que avui presenta el Grup MÉS per Mallorca, que dóna bons resultats a 
altres indrets de l’Estat espanyol, podria afavorir la inclusió social i la igualtat d’oportunitats de tanta 
gent que pateix moltes dificultats i es troba al carrer.  

Exposa la necessitat d’aprovar una Llei de l’habitatge que inclogui aquestes situacions específiques. 
També s’ha de considerar que aquesta llei, del s. XXI i d’una època de crisi posterior a una bimbolla 
immobiliària no és el mateix que una llei d’habitatge de la passada dècada. S’ha d’intentar promoure, 
des de les institucions públiques, mesures proactives no només per garantir bosses de lloguer social 
sinó també mesures més punitives per a totes les entitats financeres i immobiliàries que tenen pisos 
buits de manera permanent i amb una finalitat purament especulativa. La crisi ha ensenyat que és 
possible regular, controlar, legislar, perquè se tenen a l’abast les mesures adients. Si s’han posat tants 
recursos públics i molts d’ells dissortadament a fons perdut a favor d’entitats financeres, s’han de posar 
a l’abast recursos públics per a necessitats socials.  
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Implicaria una gran capacitat d’inspecció, però tendria una gran reversió a nivell social amb molt bons 
resultats, que ja han demostrat ser positius, per exemple, a Terrassa o a altres indrets de Catalunya.  

Reitera el vot favorable a la proposta, per tot el que ha explicat. 

Observa que el seu Grup inclouria un nou punt, a la redacció de la moció, i tot seguit indica la redacció 
que se proposa, que és aquesta: 

“Realitzar un mapa d’habitatges desocupats, a Mallorca, per poder estudiar després les mesures a 
prendre per garantir la cohesió social”. 

Pel que fa al darrer punt de la moció que presenta el Grup MÉS per Mallorca, matisa que el Consell de 
Mallorca, com a institució, pot instar directament, no només al Govern balear, sinó també les entitats 
financeres, atès que la competència en protecció social és d’aquesta institució. Per aquest motiu, no 
només se compliria allò que li pertoca fer en funció de la responsabilitat que té encomanada, sinó 
també allò que determina la Constitució Espanyola i l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears.  

El Sr. JUAN (conseller executiu de Presidència) intervé a continuació. 

Per eliminar qualsevol dubte respecte a aquesta moció, anuncia ja des de l’inici que el Grup Popular 
votarà en contra, i tot seguit ho justifica. 

El vot serà negatiu, no perquè defensin qualsevol tipus d’entitat financera o grans propietaris, atès que 
no és el cas, sinó perquè opina que les mesures concretes que s’exposen en aquesta moció finalment 
perjudicarien totes aquelles persones que tenen necessitat real d’aconseguir un habitatge. 

Destaca les actuacions que se fan des de Benestar Social, que sí se poden aplicar i resulten positives per 
a la les persones que les necessiten per fer notar que s’ha de ser coherent i votar a favor d’aquelles 
accions que s’han de considerar bones però en els casos en què el mitjà és incorrecte, tot i ser bona la 
intenció, s’han de votar en contra perquè no condueixen a res bo.  

Fa avinent que la redacció de la moció conté molta inseguretat jurídica, atesa l’ambigüitat del terme 
gran empresa. Fa notar que hi ha persones, particulars, que poden tenir sis, vuit, tres, quatre pisos, que 
potser viuen d’aquest lloguer, o algunes entitats financeres d’aquestes illes, la caixa més petita 
d’Espanya, que potser té menys pisos i menys habitatges que algunes grans empreses o que alguns 
propietaris particulars, pendent de vendre’ls actualment, per la qual cosa no queda clar si finalment se 
perjudica la que és pràcticament l’única caixa d’Espanya, la més petita, que ha sobreviscut i que, per 
sort per a nosaltres, es troba a Mallorca.  

Diu que, des del seu punt de vista, no té massa sentit diferenciar allò que és un propietari d’un banc o 
d’una empresa. Tothom sap que hi pot haver propietaris que disposin de pisos buits, però si se parla de 
la finalitat social per la qual s’aprova aquesta moció no s’entén del tot la diferència entre un propietari 
particular que disposa de dos pisos i un altre que és una empresa o una entitat financera –i reitera que 
alguna d’elles són molt petites– com ara la més petita d’Espanya, que es troba a Mallorca. 

Demana què significa per a l’oposició un habitatge buit, i posa un exemple: una família que té un segon 
habitatge, cosa molt habitual a Mallorca, per estiuejar sis mesos a Andratx i sis mesos a Palma. 
Qüestiona si s’ha de considerar com a funció social, el fet que siguin buits o no aquests habitatges, i 
perquè s’ha de penalitzar uns i no uns altres habitatges.  

Diu que és cert que l’Estat espanyol és el país d’Europa amb més habitatges buits (un 13’7%) perquè 
durant uns anys a Espanya s’ha construït més que a Alemanya, Itàlia i França en conjunt, però fa 
avinent que també és cert que cap equip de govern de l’administració pública, ni quan va governar 
l’actual oposició ni tampoc quan va governar el PP, no varen posar fre a aquesta activitat que va 
ocasionar l’actual situació. 

Demana als membres de l’oposició perquè no varen fer aquestes peticions abans, en temps de bonança, 
quan potser hauria resultat més fàcil aconseguir tenir actualment un parc d’habitatges socials suficient.  

Quan als desnonaments, recorda que han existit sempre, ara que governa el PP però també abans, quan 
governava el PSOE; tot i això, mentre va durar el boom immobiliari, el PSOE no va destinar res per 
aquesta finalitat; si ho hagués fet, a dia d’avui se tendria un parc social suficient per atendre les 
necessitats.  

Retreu que demanin al PP que ho faci ara, és el mateix que ha fet l’oposició amb altres qüestions.  
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No discuteix que les entitats financeres siguin part responsable de la bimbolla immobiliària, que ho 
són, evidentment, com ho són les administracions públiques i les caixes d’estalvi. Sobre aquestes 
darreres, fa notar que tots els seus responsables eren polítics, de tots els partits polítics, i són aquestes 
les que al final han caigut, exceptuant dos casos coherents, en els quals se va actuar amb molta 
prudència. 

Reitera que eren polítics, els que dirigien les entitats que han caigut, la qual cosa contradiu l’afirmació 
que se fa a la moció, en el sentit que siguin les entitats financeres les responsables de la crisi 
econòmica. Comenta que ell ha format part d’un consell d’administració d’una entitat financera durant 
dotze anys, i assegura que se va actuar amb molta prudència, i que ha sobreviscut. En canvi, en el cas 
d’altres, els propis polítics no actuaven amb tanta prudència, i s’ha de reconèixer que eren polítics de 
tots els partits polítics.  

Pel que fa al fet que els immobles se mantenguin buits, per les raons que sigui, fa notar que actualment 
no és cap ganga per a les entitats financeres tenir pisos buits, i n’explica els motius amb exemples per 
demostrar que allò que desitgen és desfer-se’n d’aquest llast.  

Opina que no és una bona idea i que finalment el fet de penalitzar els bancs amb una mesura com la 
que proposa la moció perjudicarà als joves que vulguin accedir a un habitatge en propietat.  

Refusa el que se proposa perquè la seva experiència de treball en una entitat financera que és un 
organisme amb ànim de lucre, com qualsevol altra empresa és que l’esmentada sanció acaba repercutint 
sobre el comprador final, amb un encariment de les hipoteques. Explica els canvis que s’han produït en 
el marge d’intermediació en el cas de les hipoteques i com afecten les persones que en volen fer ús i 
també com afecten els usuaris en general, en forma de cobrament de comissions per tots i cada un dels 
serveis que presten. És obvi que el factor social no és el seu objectiu exclusiu.   

Per acabar, reitera el vot negatiu perquè finalment el que demana la moció seria més perjudicial que 
beneficiós.  

El Sr. ENSENYAT intervé a continuació. 

Es mostra d’acord amb tot el que ha explicat el Sr. Juan, però li fa avinent que el problema és que, en 
comptes de cercar els responsables d’aquesta situació i asseure’ls davant la justícia els han tapat i els 
han enviat a ca seva amb jubilacions milionàries, i s’ha fet així arreu.  

Aquest és el motiu pel qual el Grup MÉS ha volgut presentar aquesta moció al Ple d’avui, per destacar 
que a Catalunya existeix una experiència que funciona, per actuar sobre aquest problema.  

En to de broma, lamenta que l’experiència se faci precisament a Catalunya, perquè potser si hagués 
succeït a Madrid el PP hauria estat més receptiu a la seva moció.  

Fa avinent al Sr. Juan que el dret de tota persona a tenir un habitatge digne l’estableix la constitució 
espanyola. En conseqüència, si el PP afirma contínuament i amb rotunditat que és un partit 
constitucionalista (per exemple, quan se parla del referèndum de Catalunya) és obvi que també ha de 
respectar un dret bàsic com aquest.  

Li recorda també que la constitució espanyola estableix que els governants han de vetllar perquè el sòl 
no entri en les operacions especulatives pures i dures. Reitera que es tracta d’això, per la qual cosa si el 
Sr. Juan no entén que parlin de grans empreses és segurament perquè no ho vol entendre. És obvi que 
tothom entén el que significa l’expressió grans empreses, i n’hi posa uns exemples, d’urbanitzacions de 
fins a 15.000 persones.  

Torna a recordar quina és la realitat actual: tres milions de cases buides, i molta gent que ha patit 
desnonaments per no poder pagar l’hipoteca i, tot i ser per causes justificades del tot evidents, encara 
han de seguir pagant; és això, el més greu de tot plegat.  

Reitera que és possible aplicar el model de projecte de Catalunya, perquè la situació de crisi social és la 
mateixa i que cal definir-se, en el sentit que si s’està a favor de la banca no és possible estar a favor de 
la ciutadania.  

Demana al Sr. Juan que s’informi sobre l’esmentat projecte, perquè és una experiència que funciona i 
s’ha demostrat que ha permès que moltes persones hagin pogut tenir accés a habitatges dignes.  

La Sra. CANO intervé a continuació.  
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Diu que el Sr. Juan ha fet un al·legat de les teories de Milton Friedman, més propi de 
l’anarcocapitalisme que d’altres idees de partits més liberals.  

Comenta que a vegades es confonen els interessos generals amb els interessos dels bancs i se fa la 
identificació que el Sr. Juan ha expressat.  

Refusa que el PP només senti satisfacció quan imposa mesures punitives, repressores i coercitives 
contra la ciutadania, que queda demostrat amb les lleis que ha elaborat. En canvi, a l’hora de fer 
legislacions que incloguin determinades mesures punitives que garanteixin d’una banda la seguretat 
jurídica dels petits propietaris que tenen un lloguer vacacional. Fa avinent que no és a això que s’ha 
referit abans, tot i que el Sr. Juan n’hagi fet aquesta interpretació. Destaca que s’ha referit a habitatges 
que estan buits amb una finalitat especulativa.  

Adverteix que existeixen fons d’inversió estrangers que estan comprant edificis sencers d’habitatges 
buits i en alguns casos habitatges de protecció oficial, per especular econòmicament amb el drama de la 
gent.  

Per aquestes raons s’ha de pensar què poden fer les institucions. Reconeix que és cert, tots els partits 
polítics en són responsables de la crisi econòmica actual, atès que els polítics hi han tengut molt a 
veure, amb les decisions que s’han pres. Tot i això, fa avinent que mentre uns pensen que és possible 
esmenar els abusos comesos, els altres –amb l’al·legat anarcoliberal que ha fet el Sr. Juan– és de tornar 
a que els bancs s’autoregulin per no repercutir les seves despeses sobre la ciutadania. S’ha de posar 
ordre a un problema que és social.  

Tot i ser cert que s’han produït desnonaments des de sempre, s’ha de reconèixer que actualment s’han 
convertit en un drama social, que el Banc d’Espanya ha xifrat en 35.000 famílies durant el primer 
semestre de 2013 en tot l’Estat espanyol.  

Considera que és demolidor comprovar que per al PP aquest no sigui un greu problema, un gran drama.  

El Sr. JUAN tanca el debat.  

Fa notar que el Sr. Ensenyat parla d’una llei que s’aplica a Catalunya però no pot assegurar que 
funcioni, l’únic que es pot dir és que s’ha posat en marxa; ja es veurà quins són els resultats.  

Adverteix que els resultats no són immediats, atès que quan se repercuteix un cost determinat és clar 
que s’acaba aplicant de formes diferents però el resultat final no es pot comprovar l’endemà. S’haurà 
de comprovar com queden els marges d’intermediació, com queda la situació dels préstecs, si se donen 
o no i a quin interès. Tot plegat, hauran de transcórrer dos o tres anys abans de poder afirmar que 
aquestes mesures funcionen.  

Reitera el seu parer sobre aquest tipus de mesures, basat en la seva experiència laboral que ha explicat 
abans. Torna a dir que no sol funcionar, perquè el cost que té aquesta mesura punitiva l’apliquen 
després les entitats bancàries sobre sectors que a vegades són els més desafavorits de la societat.  

També retreu que l’expresident del Govern espanyol, el Sr. Rodríguez Zapatero, se referís al sistema 
bancari espanyol com si fos la primera divisió financera de tot el món, amb expressions com “jugam a 
la Champions League” o “estam per davant de tothom” quan la realitat va ser que poc després tot el 
sistema bancari feia fallida.  

Fa una referència a les preferents de 2010, quan no governava precisament el PP per fer notar als 
membres de l’oposició que convendria que s’informin bé sobre la situació real de les entitats financeres 
que regulaven durant la passada legislatura, perquè considera que varen fer just el contrari, desregular-
les.  

Afirma que el Consell de Mallorca ja pren mesures per afavorir les persones que pateixen aquest tipus 
de situacions dures. Si quatre de cada deu euros se gasten en temes de benestar social és perquè el 
Consell de Mallorca aposta per aquest sector.  

Adverteix als membres de l’oposició que s’hi mirin molt amb allò que prediquen, perquè potser quedi 
molt bé des del punt de vista polític, però des del punt de vista de la coherència existeixen molts motius 
per fer-los retrets, com és el cas de no haver-se plantejat mai, quan han governat, que existien edificis 
propis del Consell de Mallorca que se podien haver ocupat per finalitats concretes, com ara la darrera 
planta de l’edifici de La Misericòrdia, l’edifici buit de les Avingudes, Can Weyler, Can Toni Catany, 
etc.  
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Pensa que els convendria mirar-se en aquest mirall, abans de pretendre passar per bons i pintar la resta 
com a dolents. També els diu que creu que haurien de comprovar, per exemple, si després d’aprovar 
una llei d’expropiació a Andalusia sorgeix un ajuntament que pretén expropiar a la Junta de Andalusia 
cinc edificis que té buits des de fa dos anys.  

Torna a advertir, en conseqüència, que vagin molt alerta amb les afirmacions que fan al Ple.  

EL Sr. GARAU (PSOE) demana la paraula, per una qüestió d’ordre. 

Retreu que, de forma reiterada, durant aquest Ple i d’altres anteriors, quan els consellers i conselleres 
repliquen per darrera vegada, excedeixen de forma considerable el temps assignat (l’anterior ha durat 
més de sis minuts) i, a més a més, canvien de tema i en tracten algun que no se correspon amb el punt 
fixat a l’ordre del dia.  

Diu a la presidenta que li pertoca a ella, regular el debat i que, segons el reglament de la institució, o ha 
de donar la paraula una vegada més a l’oposició o ha de controlar que no es produeixin aquestes 
situacions.  

La PRESIDENTA respon al Sr. Garau. 

Pel que fa a la durada de les intervencions, li fa avinent que ella no és gens exhaustiva, a l’hora de 
marcar el temps, ni amb l’equip de govern ni amb l’oposició i normalment no talla mai les 
intervencions, per la qual cosa no s’entén que recrimini que en una intervenció un conseller s’ha 
allargat en la seva intervenció, perquè quan és l’oposició que ho fa ella tampoc no ho ha qüestionat.  

Fa notar al Sr. Garau que algun consellers del seu Grup ha parlat més del doble del temps assignat. 

Quan al contingut de les intervencions, li fa saber que els seus companys també treuen temes que no 
tenen res a veure amb el debat que pertoca fer, i normalment tampoc ho qüestiona.  

Li diu que, si desitja que s’apliqui a totes les intervencions un criteri del tot exhaustiu, pel que fa als 
dos aspectes que ell ha retret (temps i contingut) es pot fer.  

(Se senten murmuris inintel·ligibles) 

La PRESIDENTA diu que molt bé, i que a partir d’aquest moment, si els sembla bé, en el torn de 
mocions, quan el rellotge indiqui que han exhaurit el temps assignat per a intervenir, els retirarà la 
paraula.  

Demana si els semblarà bé que ho faci i si hi estan d’acord.  

(Se senten murmuris i comentaris discrepants).  

La PRESIDENTA demana si volen que s’apliqui el següent criteri: quan intervengui l’equip de govern 
i quan intervengui l’oposició del Grup Socialista, s’aturarà el rellotge.  

El Sr. GARAU respon que no es tracta d’aturar el rellotge, sinó de regular, d’ordenar, de mesurar i 
posar-hi seny.  

El Sr. CRESPÍ (PP) diu a la Presidenta que considera que se podria sotmetre a votació, atès que els dos 
partits majoritaris estan d’acord a regular el temps.  

La PRESIDENTA puntualitza que s’han de considerar dos temes: el temps i el contingut de les 
intervencions.  

Opina que és millor disposar de flexibilitat pel que fa al temps i es mostra estranyada pel fet que sigui 
l’oposició qui discrepi en aquest sentit.  

El Sr. GARAU insisteix a demanar que les coses se facin de forma ordenada. Diu que una cosa és 
passar-se d’un minut i una altra diferent és dedicar cinc minuts a matxucar amb insistència allò que ha 
dit un altre. Posa l’exemple de la Sra. Soler, que ha repassat fets de les quatre legislatures anteriors 
durant el Ple d’avui, implicant el PSOE en determinades decisions.  

La Sra. PRESIDENTA li explica que no té la raó, li retira la paraula i la dóna al Sr. Font (MÉS per 
Mallorca). 

El Sr. FONT (MÉS per Mallorca) intervé a continuació. 
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Fa notar a la presidenta que és ella la responsable d’allò que s’esdevé en el Ple.  

Diu que al Grup MÉS per Mallorca li és indiferent si talla o no talla les intervencions. Li diu també que 
és la seva consciència la que ha de decidir, perquè té un reglament i l’ha d’aplicar, clar i ras, al seu 
criteri, perquè per això és la presidenta de la institució.  

La PRESIDENTA li recorda que el seu criteri era flexible. 

El Sr. FONT reitera que al seu Grup li és indiferent la forma en què ho faci, perquè és la seva 
consciència que ho decideix, i el públic que assisteix al Ple veurà com ho fa, o el que deixa de fer. 

Opina també que aquesta qüestió no s’ha de sotmetre a votació, de cap de les maneres. 

La PRESIDENTA recorda que el Grup Socialista ha presentat una sèrie d’esmenes i que el Grup MÉS 
les accepta, per la qual cosa tot seguit se votarà la moció 18 amb les esmenes incloses. 

Sotmesa la proposta a votació, se rebutja per catorze vots a favor (PSOE i MÉS per 
Mallorca), devuit vots en contra (PP) i cap abstenció, incloses les esmenes del PSOE. 

 
 
PUNT 19. MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MÉS PER MALLORCA DE 
REBUIG A LES PROSPECCIONS D’HIDROCARBURS A MALLORCA. 
 
Se retira. 

 
PUNT 20 MOCIÓ MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MÉS PER MALLORCA 
SOBRE LA DECLARACIÓ DEL CASC ANTIC DE PALMA A BÉ 
D’INTERÈS CULTURAL (BIC)  
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
Durant les darreres setmanes, el batle de Palma, Mateu Isern, ha manifestat 
públicament la seva intenció d’iniciar els tràmits per tal de què la UNESCO declari la 
capital de Mallorca Patrimoni de la Humanitat. Això suposa una aposta clara 
d’inversió en la conservació i protecció del gran patrimoni que suposa tot el centre 
antic de la ciutat. 
 
Des del grup polític MÉS per Mallorca considerem que el Consell de Mallorca ha de 
contribuir en l’àmbit de les seves competències en tot el que pugui per tal de poder fer 
arribar a bon port les intencions del batle de Palma. 
 
Des de la passada legislatura, el Consell de Mallorca té pendent d’aprovar, a través de 
la Comissió de Patrimoni Històric, la declaració del casc antic de Palma com a Bé 
d’Interès Cultural (BIC) en categoria de conjunt històric. 
 
Per tot això exposat, proposem al ple del Consell de Mallorca el següent 

 
 

ACORD: 
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1- El ple del Consell de Mallorca insta al Vicepresident i Conseller de Cultura, 
Patrimoni i Esports, i president de la Comissió de Patrimoni Històric del Consell, a 
incloure a l’ordre del dia de la propera reunió de dita comissió, prevista per dia 18 de 
febrer de 2014, la declaració del casc antic de Palma com a BIC en categoria de 
conjunt històric. 
 

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

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

“Honorable Sra. presidenta, senyores i senyors consellers: 

Encara que sigui benvinguda aquesta proposta, hem de dir que l’Ajuntament de Palma proposa, el 
Consell de Mallorca declara i ningú no fa res més, any rere any, que polítiques d’imatge. 

Sigui benvinguda aquesta proposta, tot i que arribi tard. Ho demostren fets com aquests: els anys en 
què s’han hagut de suportar els problemes del barri de sa Gerreria, fins que ha tornat a estar viu, els 
renous, la mala conservació dels Banys Àrabs, les dificultats de visita turística als monuments 
religiosos durant els horaris públics, la problemàtica d’aconseguir un servei de transport públic viable 
fins al casc antic, silenciós i útil, el problema dels fems, de la neteja dels carrerons.  

Totes aquestes qüestions s’han de considerar, també, perquè no volem declaracions només en un 
document de paper, ni normatives que queden obsoletes, perquè tan important és mantenir els espais 
com protegir-los.  

Només d’aquesta forma se podrà donar més valor a un patrimoni que, per allò que representa, pertany a 
tota la societat mallorquina.  

El casc antic de Palma, igual que el casc antic de molts de pobles mallorquins que també s’haurien de 
començar a protegir, mereix especialment el tractament de bé d’interès cultural.  

Passejar pel casc antic és tornar a l’origen, ser conscients del model de ciutat que hem planificat amb el 
pas del temps, és part de la nostra història, de la nostra identitat, però que encara avui ha de tenir una 
funcionalitat.  

Un cas antic no és un museu intocable, sinó un indret en el qual tot allò que se faci s’ha de fer amb la 
mesura i la consciència que es tracta d’un patrimoni que ens succeirà en el futur i que moltes persones 
el voldran visitar sense saber quin és l’origen de la nostra ciutat antiga.  

Anam molt per darrere d’altres ciutats que han sabut donar-li aquest caràcter cultural, que han establert 
normes concretes per la renovació i l’estètica dels edificis i que ja fa anys que tenen ben assumit que 
això és imprescindible per tenir credibilitat internacional i pròpia.  

No oblidem que hem de reivindicar també la part civil, la part pública dels edificis emblemàtics, poder 
obrir les portes a un públic que vol cultura, que vol conèixer la identitat del nostre patrimoni.  

Com és possible no haver fet res en aquest sentit des de l’any 1964 a la ciutat turística per excel·lència 
de Mallorca?  

No hem d’oblidar que han estat els estrangers amb més poder adquisitiu els que han demostrat més 
estima per la conservació d’aquest patrimoni perquè han estat ells mateixos els que han volgut 
preservar el caràcter antic i cultural de les propietats que han adquirit i que, tret d’indicacions, no tenen 
una directriu especial de com han de fer les coses, un sentit orgànic i general d’allò que vol dir restaurar 
una propietat de l’interior del casc antic.  

A Palma és fàcil determinar històricament el casc antic perquè estava físicament emmurallat; si no li 
hem donat fins ara aquesta protecció ha estat per manca de voluntat política.  

Fer una protecció urbanística especial dels anells que envolten el casc antic a Palma també és una 
necessitat. Si feim aquestes declaracions, estam demostrant a la vegada que de veritat estimam allò que 
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és nostre i que ho volem donar a conèixer amb el màxim sentit del gust i de la cultura, no de 
l’especulació descontrolada. 

Moltes gràcies.”  

El Sr. FONT (MÉS per Mallorca) explica que aquesta moció ve motivada perquè fa uns quants dies el 
batle de Palma va anunciar que volia iniciar l’expedient per la declaració de Palma com a patrimoni de 
la humanitat. 

Aquesta és, per a MÉS per Mallorca i per a tots els ciutadans, una bona notícia i el seu Grup no li sap 
greu donar el seu suport a una proposta, vengui d’on vengui, quan és bona i, per això, aquesta proposta 
compta amb el suport de MÉS per Mallorca. 

Des de MÉS per Mallorca sempre s’ha defensat el nostre patrimoni com a valor a transmetre a les 
generacions futures i també com un valor afegit que ha de servir perquè de cada vegada ens visiti un 
turisme de més qualitat que ha de contribuir a desestacionalitzar la temporada, cosa que també és una 
de les grans necessitats d’aquesta illa. 

La declaració de Palma com a patrimoni de la humanitat implica fer una aposta molt ferma envers la 
protecció i la conservació del casc antic de Palma i també de tots els seus elements patrimonials. 

Com molt bé s’ha dit, la protecció que té el casc antic de Palma (que ve dels anys 60 o 70) és realment 
deficitària i cap partit polític ni cap equip de govern no ha estat capaç d’aprovar un BIC. 

MÉS per Mallorca ho va intentar durant la passada legislatura i en el darrer moment, quan ja havia anat 
l’expedient a Ponència Tècnica i estaven a punt de dur-lo a la Comissió de Patrimoni, hi va haver una 
ordre des de l’Ajuntament de Palma per tal d’aturar-lo. 

En aquest sentit matisa que la paralització de l’expedient no va ser per una qüestió de voluntat de MÉS 
per Mallorca sinó per una qüestió de possibilitat política. La voluntat política de MÉS per Mallorca en 
la passada legislatura era tirar endavant el BIC del cas històric de Palma i no va ser possible. En canvi, 
ara el partit que governa té una majoria absoluta i, per tant, no està pendent de cap soci que el pugui 
destorbar.  

Així doncs, si ara l’Ajuntament de Palma es planteja la incoació de l’expedient de declaració de Palma 
com a patrimoni de la humanitat, això ha de passar indiscutiblement per l’aprovació del BIC del seu 
casc històric. 

Considera que el Consell de Mallorca ha de contribuir, des de l’àmbit de les seves competències, a 
facilitar al màxim que es pugui desenvolupar aquesta possibilitat, que es pugui tramitar aquest 
expedient per tal que, d’aquí a no massa temps, la UNESCO declari el casc històric de Palma com a 
patrimoni de la humanitat. 

Fa temps que estan anunciant que el Consell de Mallorca no està en condicions de fer grans inversions 
econòmiques en restauració de patrimoni però sí que té la potestat legislativa que li atorga la Llei de 
patrimoni en quant a la declaració de béns d’interès cultural. 

La declaració de BIC de Palma està a punt, ha anat a Ponència Tècnica i l’expedient està en un calaix 
del Departament de Cultura i Patrimoni del Consell de Mallorca i, per això, el Grup MÉS per Mallorca 
proposa que aquesta incoació de BIC se tracti en la propera Comissió de Patrimoni que se celebri. 

El Sr. DALMAU (PSOE) comenta que el Grup Socialista, tot i estant d’acord amb el fons de la moció 
que presenta el Grup MÉS per Mallorca perquè sí que creuen que hi ha d’haver una figura de protecció 
del casc antic de Palma, considera que tot ve lligat a l’anunci del batle de Palma en l’acte de lliurament 
del Premis Ciutat de Palma quan va dir que tenien pensat treballar per a la declaració de Palma com a 
patrimoni de la humanitat. 

Aquest és un missatge amb el qual el seu Grup està d’acord però abans cal definir clarament quins són 
els elements arquitectònics i quin és l’espai de Palma que s’han de protegir per tal de ser considerats 
com estendards arquitectònics de la ciutat de Palma i llavors sí que s’ha de lluitar per la declaració de 
patrimoni de la humanitat. 

Insisteix en què considera que primer s’ha de fer aquesta feina prèvia de definir què és el casc antic de 
Palma ja que molts podrien pensar que la delimitació seria de les Avingudes cap a dedins però dins 
aquest espai es poden trobar edificacions de molts d’estils. 
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Fent una comparativa, tothom entendrà que no té el mateix grau de catalogació o de protecció el Palau 
del Consell de Mallorca o l’Ajuntament de Palma que una finca on s’ubica una entitat molt famosa a 
devora el mercat de l’Olivar ja que, evidentment, són estructures que comparteixen un mateix espai –el 
centre històric de Palma– però que a l’hora de la seva protecció són dues edificacions totalment 
diferents. 

Per tant el seu Grup opina, malgrat que està d’acord amb el fons de la moció i sabent que ja s’ha creat a 
l’Ajuntament de Palma una comissió tècnica encarregada d’assenyalar quins són els elements 
arquitectònics que s’han de preservar, que atès que ara s’està revisant el Pla General Urbanístic de 
Palma, primer s’hauria d’acabar aquest procés. 

També consideren que en aquest sentit s’han de fer primerament tres passes. La primera és definir 
l’espai i els elements arquitectònics que el conformen, la segona és adoptar un acord entre totes les 
forces polítiques representades a l’Ajuntament de Palma i parlar amb els ciutadans afectats per aquesta 
figura nova que volen proposar i, en tercer lloc, bolcar totes les forces de totes les institucions en aquest 
sentit. 

Per tot això, el seu Grup davant aquesta moció farà una abstenció responsable per tal de no passar 
l’arada davant el bou en aquesta qüestió i romandre a l’espera d’obtenir, entre tots, un acord per iniciar-
ne els tràmits. 

Finalment denota el seu convenciment que totes les forces polítiques que estan representades al Consell 
de Mallorca així com les forces polítiques representades a l’Ajuntament de Palma estan totalment 
d’acord amb aquesta iniciativa. 

El Sr. ROTGER (vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports) comenta que creu que aquesta moció 
surt a camí d’una oportunitat propiciada per l’anunci de l’Ajuntament de Palma, a través del seu batle, 
de manera molt encertada i d’acord amb la línia del que considera el Partit Popular i l’equip de govern 
del Consell de Mallorca en el sentit que la protecció del patrimoni és cabdal per Palma i per Mallorca, a 
part de l’obligació competencial que té el Consell de Mallorca. 

A més d’aquesta declaració d’intencions de l’Ajuntament de Palma d’iniciar els tràmits per a la 
declaració de patrimoni de la humanitat del casc antic de Palma, que mereix un debat assossegat, cal 
recordar que a Mallorca ja compten amb l’experiència de la declaració de la serra de Tramuntana com a 
patrimoni material i de la del Cant de la Sibil·la com a patrimoni immaterial així com el tema dels 
voltors. 

L’Ajuntament de Palma ha creat una comissió a la qual s’han convidat i convocat tècnics del Consell 
de Mallorca. Aquesta comissió tècnica és la que ha de marcar les pauses necessàries que permetin dur 
endavant l’expedient de declaració de patrimoni de la humanitat. 

Així doncs, el que demana el Grup MÉS per Mallorca, tot i que ho pot entendre, no ho poden acceptar 
a efectes pràctics, és a dir, que s’insti el Consell de Mallorca a dur a la propera Comissió de Patrimoni 
aquest tema sense que hi hagi hagut el debat tècnic previ, cosa que no poden admetre per una qüestió 
de prudència de l’equip de govern i no per desmerèixer la proposta del Grup MÉS per Mallorca. 

Reitera que no poden acceptar aquesta moció però sí que posa de manifest que el Consell de Mallorca 
està i estarà en contacte amb l’Ajuntament de Palma, el qual ha creat aquesta comissió abans 
comentada, i que estaran disposats a fer feina conjuntament. 

Fa notar que el conjunt històric que fou declarat l’any 1964 format per una gran part de la ciutat on 
s’ubiquen els monuments de la Seu, l’Almudaina, l’Ajuntament, Santa Eulàlia, Sant Francesc, 
Montision, Sant Jeroni, Santa Clara, el Museu de Mallorca, els Banys Àrabs, etc. a la part alta de la 
ciutat i, pel que fa a la part baixa de la ciutat, el conjunt comprès entre la Rambla, el carrer de la Unió, 
avinguda de Jaume III, el carrer de Bonaire i el carrer del Bisbe Campins i, per altra banda, la zona 
compresa entre l’avinguda d’Antoni Maura, el passeig del Born, l’avinguda de Jaume III, el Baluard de 
Sant Pere i el passeig Sagrera. 

Tot aquest conjunt que ha definit és un conjunt que està protegit i recorda que en 2010 es va elevar la 
proposta a la Ponència Tècnica però llavors, per indicacions de la batlessa de Palma d’aquell moment, 
es va sol·licitar la retirada de l’expedient de la Comissió. 

Actualment considera que el procés i la pauta adequada a seguir és la constitució d’aquesta comissió 
amb l’Ajuntament de Palma per tal de fer-hi feina conjuntament. 
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Fa notar el seu agraïment per la intervenció de la Unió d’Associacions de Mallorca ja que no s’ha 
d’oblidar que no només s’ha de protegir amb vista als turistes sinó que també en queden afectats els 
residents per la transcendència que comporta la suspensió de llicències. 

També assenyala que, quan s’inicia una declaració de BIC, el termini màxim per fer la declaració és de 
20 mesos perquè llavors caduca l’expedient i no es pot tornar a iniciar en els tres anys següents i, per 
tant, cal posar en marxa aquest camí de manera coordinada amb totes les institucions, persones, 
associacions i partits que pensin que aquesta declaració és convenient. 

El Sr. FONT puntualitza que l’únic objectiu que cerquen amb aquesta moció és la incoació de 
l’expedient de BIC i, atès que ja hi ha una feina prèvia feta, proposen aprofitar-la i després ja hi haurà 
un termini per formular-hi al·legacions, termini que poden allargar tot el temps que faci falta i així 
poder fer totes les feines –dilatòries– que proposen el PP i el PSOE. 

Certament aquestes feines s’han de fer però creu que no afecten per res a la incoació del BIC perquè 
llavors poder determinar tot el temps que calgui per fer aquestes feines (ja sigui un mes o dos) i així 
s’hi podrà anar avançant. 

Encara està per demostrar que realment que allò que diuen és el que pensen fer i ja veuran si, dins 
aquest exercici 2014, arribaran a veure la incoació del BIC de Palma. Si això ha de ser així, al seu Grup 
ja li aniria bé, però com que no en tenen cap garantia, doncs mantenen la proposta i continuen 
defensant que a la propera Comissió de Patrimoni s’incoï el BIC de Palma i llavors ja hi haurà temps 
per fer-hi al·legacions i aportacions i ja hi haurà temps perquè els tècnics hi diguin la seva. 

El Sr. ROTGER assenyala que les dilacions no han estat provocades pel Partit Popular i constata que la 
proposta de MÉS per Mallorca ve a remolc d’una proposta del Partit Popular de l’Ajuntament de Palma 
en quant a la protecció del patrimoni. 

La proposta del Sr. Font (dur a la propera Comissió aquesta declaració) és tècnicament inviable i 
aprofita per assegurar-li al Sr. Font que s’està fent feina a favor de la protecció del patrimoni i remarca 
que la proposta de declaració de patrimoni de la humanitat anunciada és una garantia tant de les 
intencions de l’Ajuntament de Palma així com també ho és la constitució de l’esmentada comissió 
conjunta que s’encarregarà de dur a terme els estudis necessaris per continuar amb el procés d’aquesta 
declaració. 

Sotmesa la proposta a votació, se rebutja per quatre vots a favor (MÉS per Mallorca), 
devuit vots en contra (PP) i vuit abstencions (PSOE).  

 
PUNT 21. MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MÉS PER MALLORCA SOBRE 
L’APLICACIÓ COHERENT DELS VALORS IMPULSATS PER NELSON 
MANDELA. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
El passat 12 de desembre, el Ple del Consell Insular de Mallorca va aprovar una 
declaració institucional honorant la memòria de Nelson Mandela, ex-president de 
Sudàfrica, mort uns dies abans després d’una vida dedicada a la lluita per la llibertat i 
la igualtat. 
 
La declaració és pròdiga amb lloances a Mandela, plenament justificades per la seva 
dedicació infatigable a la causa de la justícia social, a la fi de les discriminacions i a la 
construcció d’una societat més justa. 
 
Així, es recorda que es va convertir “en un símbol contra l’opressió racial”, en un 
“ambaixador de la lluita contra el racisme, la segregació racial”. També es parla de la 
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seva “passió de tota una vida per la llibertat, per la dignitat, per la igualtat del seu 
poble al marge del color de la seva pell”, i que “va combatre la injustícia social”. 
 
A més, de destacar la seva lluita per la igualtat independentment de la raça, s’afirma 
que Mandela fou un “lluitador per la justícia social i la llibertat”, un “símbol de la 
dignitat i de la justícia humana”. 
 
Per altra banda, es recorda la seva “humilitat, la voluntat de pacte i d’entesa, la veu 
del diàleg, del consens i dels acords per damunt dels partidismes i els sectarismes”. 
 
També s’afirma de forma lúcida que “la reconciliació es possible si no es traeix la 
memòria” 
 
I finalment, es recorda que és “un home d’Àfrica”, que va “donar esperança a milions 
d’africans”. 
 
Es tracta de fets incontestables i el Consell de Mallorca, amb aquesta declaració, 
entenem que fa seus els valors que de forma tan clara enumera i lloa: lluita contra la 
discriminació, contra el racisme, per la justícia social, per la igualtat, en defensa de la 
gent d’Àfrica, de la necessitat de la memòria per a construir un present i un futur 
dignes i justos, i pel consens, el diàleg i la voluntat d’entesa. 
 
En aquest sentit, des de MÉS per Mallorca no podem sinó constatar amb tristor que 
tots aquests valors que reivindica el Consell, son menystinguts per nombroses 
iniciatives i polítiques dutes a terme per diverses institucions públiques. 
 
Així, la dignitat i els drets humans de les persones provinents del continent africà que 
es troben al nostre país o que hi intenten entrar es veu violentada constantment amb 
mesures tan inhumanes com les tristament famoses “concertinas” a Melilla, 
denunciades per totes les organitzacions de drets humans i criticades fins i tot per la 
Comissió Europea, o pels CIEs, centres d’internament d’estrangers, en els quals es 
priva a persones de la seva llibertat simplement per raons administratives, i en els 
quals els immigrants es troben en una situació deplorable que ha portat ja a diverses 
morts en aquestes instal·lacions. 
 
També manquen de respecte a la lluita per la llibertat i la justícia de Nelson Mandela 
mesures repressives com  la Llei de Seguretat Ciutadana, a nivell estatal, o 
l’Ordenança Cívica de l’Ajuntament de Palma, que dificulten i persegueixen l’exercici 
de drets constitucionals bàsics i necessaris per al correcte funcionament d’una 
democràcia real. 
 
Així mateix, la voluntat de fer pactes, la preferència pel diàleg i l’entesa és inexistent 
en assumptes tan essencials com l’educació pública al nostre país, amb l’aprovació del 
TIL amb el rebuig explícit de la oposició,  docents, mares i pares, alumnes, directors, 
la UIB i fins i tot els inspectors d’educació. I tampoc existeix cap voluntat de diàleg 
en l’aprovació de l’anomenada Llei Wert, aprovada amb els vots d’un únic partit 
polític d’entre tots els que composen el Congrés dels Diputats. 
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I es parla igualment de memòria i de la seva necessitat per construir una vertadera 
reconciliació, mentre es nega la seva dignitat i el seu dret a la memòria de les víctimes 
del franquisme. 
 
Per tot això exposat, proposem al ple del Consell de Mallorca el següents 
 

ACORDS: 
 

1- El ple del Consell de Mallorca insta al Govern Central a que retiri 
immediatament les “concertinas” de Melilla, que tanqui els CIEs i que impulsi 
a l’Estat espanyol i a la UE una política migratòria fonamentada en el respecte 
dels drets humans, universal i inalienables. 

 
2- El ple del Consell de Mallorca insta a l’Ajuntament de Palma a que retiri 

l’ordenança cívica, que persegueix i criminalitza de forma conscient a les 
víctimes de la injustícia, els immigrants i les víctimes de la trata de persones 
que, com Nelson Mandela, venen en gran part del continent Africà. 

 
3- El ple del Consell de Mallorca insta al Govern Central que derogui la llei de 

seguretat ciutadana, i impulsi mesures reals per a millorar la situació 
econòmica de la ciutadania, la única eina efectiva per a reduir la conflictivitat 
social i la delinqüència. 

 
4- El ple del Consell de Mallorca insta al Govern central, al Govern Balear i al 

Consell de Mallorca a promoure la recuperació de la memòria històrica a tots 
els àmbits, especialment pel que fa a la trobada de fosses, la identificació de 
víctimes, el reconeixement de la repressió franquista, incloent aquesta qüestió 
en el currículum educatiu. 

 
5- El ple del Consell de Mallorca insta al Govern de les Illes Balears que derogui 

el TIL i impulsi l’elaboració d’una llei d’educació inclusiva, adaptada a la 
història, la cultura i la realitat de les Illes Balears, i elaborada des del consens 
amb tots els actors socials implicats i afectats per una norma d’aquestes 
característiques. 

 
 
El Sr. ENSENYAT (MÉS per Mallorca) manifesta que, seguint amb el diàleg que mantenien abans, 
cada vegada està més content de pertànyer a un partit que sigui mallorquí i no haver de retre comptes a 
ningú i, especialment, a no haver-se de passar la vida justificant el que faci, digui o deixi de dir el 
polític de torn que hi hagi a Madrid i aquesta moció va un poc en aquest sentit. 

A continuació recorda que aquest Ple va aprovar una moció amb motiu de la mort de Nelson Mandela 
mitjançant la qual posaven de manifest tota la seva ideologia i la seva experiència de vida al servei de 
la justícia social, del consens, del diàleg, de la democràcia, etc. 

Malgrat això, s’hi ha d’anar alerta. Aquest és un model que defensen que ha de servir de model a la 
nostra societat però de vegades se sol mirar cap a Àfrica amb la idea que aquí fóssim més bons que ells, 
com si fóssim ells els que haguessin d’aprendre de nosaltres, però el cas de Nelson Mandela ha 
demostrat que és just a l’inrevés, és a dir, que nosaltres tenim moltes coses a haver d’aprendre d’ells. 
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Dins la nostra societat ens trobam amb una sèrie de fets que fan que aquest tipus declaracions (com la 
que se va prendre al Consell de Mallorca i també a altres institucions) al final siguin paraules buides de 
contingut. 

Segons el seu parer, estan succeint una sèrie de coses que són suficientment greus com per posar-les 
damunt la taula, tot i sense tenir l’afany que aquesta moció surti aprovada però sí almanco que serveixi 
per aportar elements a una possible reflexió. 

En aquest sentit relata que amb allò que està passant a Ceuta i a Melilla s’estan carregant tots els drets 
universals i les declaracions que hi hagi hagut durant tota la història de la humanitat. 

La situació és tan greu que fins i tot un grup de capellans han demanat al Papa que excomuniqui el 
ministre d’Interior ja que la situació, de fet, està causant la mort de moltes persones diàriament inclosos 
infants que intenten travessar la frontera i són víctimes d’aquelles fulles que s’hi han instal·lat, 
conegudes com “concertines”. 

A part d’això es troben que també s’estan prenent i imposant, unilateralment, una sèrie de decisions 
tant a nivell estatal com a nivell de les Illes Balears. Uns exemples, a nivell nacional, en són la Llei 
Wert que s’ha aprovat sense cap tipus de consens, la Llei de l’avortament que també s’ha fet sense cap 
tipus de consens i la modificació de les taxes judicials.  

Pel que fa a Mallorca, n’és un exemple l’aplicació del TIL que s’ha fet sense cap consens i en contra de 
l’opinió de federacions de pares i mares, de la Universitat de les Illes Balears, de mestres, etc. i, al cap i 
a la fi, tot això són fets que fan que es buidin de contingut les declaracions que pugui fer el Ple del 
Consell de Mallorca. 

Reitera que no tenia cap afany que la moció sortís aprovada perquè acaba dient que es derogui la Llei 
Wert, la Llei de seguretat pública, etc. i creu que això no ho farà el Partit Popular però, no obstant això, 
aspira que la moció els serveixi d’element de reflexió perquè en pensi, en parlin i ho traslladin a qui 
pensin que ho hagin de fer. 

El Sr. GARAU (PSOE) anuncia que el Grup Socialista donarà suport a aquesta moció de MÉS per 
Mallorca. 

També aprofita per afegir a la reflexió del Sr. Ensenyat que el Grup Popular, quan va guanyar les 
eleccions municipals i nacionals, es va trobar amb un repte molt important que era sortir de la crisi 
econòmica però al mateix temps ha volgut fer uns canvis en la societat espanyola que es reflecteixin en 
totes aquestes lleis i, en definitiva, en els retalls de drets socials amb els quals el Grup Socialista no està 
d’acord. 

Per això, considera que aquesta moció reclama una altra actitud i una altra estratègia que creu que el 
Partit Popular hauria d’assumir. 

El Sr. JUAN (conseller executiu de Presidència) comença la seva intervenció dient que, en primer lloc, 
vol felicitar el Sr. Ensenyat perquè ha estat hàbil a l’hora de justificar el títol d’aquesta moció malgrat 
que després se converteix en un calaix de sastre introduint-hi temes com els cinc que s’inclouen en la 
moció a més de treure altres temes que no hi figuren com el de l’avortament, la Llei Wert, etc. 

Reitera que el Sr. Ensenyat ha estat hàbil perquè ha intentat justificar el títol de la moció un parell de 
vegades, la qual cosa li fa pensar que el Sr. Ensenyat deu trobar que hi ha algun punt feble en aquest 
títol. 

De fet, reconeix que quan va saber que havia de dur el debat d’una moció sobre Nelson Mandela, se va 
llegir la moció però no va saber ben bé a què se referia i s’adonà que era un calaix de sastre perquè hi 
havien posat de tot, cosa que el Sr. Ensenyat ha intentat justificar però no ha justificat la relació de 
causalitat entre Nelson Mandela i els cinc temes concrets que figuren a la moció. 

El Sr. Ensenyat ha justificat que la moció duu en el seu títol el nom de Nelson Mandela perquè al 
Consell de Mallorca se’n va aprovar una declaració però no ha justificat el pas següent que consistiria 
en explicar la relació entre Nelson Mandela i el TIL, les “concertines”, la Llei de memòria històrica, la 
Llei de l’avortament o les taxes judicials perquè tot això és difícil de justificar aquí. 

Ressalta que és prou difícil justificar la relació entre la declaració aprovada en el seu moment pel 
Consell de Mallorca i tot el que s’inclou en aquesta moció. 
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Si el Sr. Ensenyat no hagués fet aquesta justificació, li hagués proposat que tengués en compte que dia 
30 de gener va morir Mahatma Gandhi, que dia 4 d’abril és el dia de Martin Luther King i que, a 
mesura que al Sr. Ensenyat se li vagin ocorrent commemoracions de gent quee va fer una gran feina, 
doncs aprofiti per presentar mocions que puguin tenir a veure o no amb els temes que llavors tractaran. 

En quant a les “concertines” comenta que no varen ser instal·lades pel Partit Popular sinó que foren 
instal·lades entre els anys 2005 i 2007 en un intent de lluitar contra màfies que moltes vegades 
trafiquen amb persones a través de la frontera i, a més a més, el ministre ja ha manifestat que no té cap 
problema en canviar aquests elements sempre que se substituïssin per elements també passius que 
fossin igual d’efectius i que fessin menys mal. 

Pel que fa a l’Ordenança de convivència cívica de Cort, que l’han inclosa en la moció, diu que ha estat 
acordada amb molt de consens amb les entitats ciutadanes i que recull temes que preocupen els 
ciutadans segons se’n deriva de les telefonades al 092 i al 010, que són temes que quedaven sense 
solució per falta de regulació jurídica i, per tant, aquesta és una ordenança que cobreix aquesta 
carència. 

Sobre el tema del TIL diu que no comentarà res perquè és un tema que ja s’ha debatut en moltes 
ocasions però observa que, sense conèixer l’opinió de Nelson Mandela al respecte, si s’haguessin 
d’entendre amb ell seria necessari saber anglès. 

En relació a la Llei orgànica de seguretat ciutadana explica que és despenalitzadora i incrementa les 
llibertats públiques les quals estaran millor regulades i protegides. 

Referent al tema de la memòria històrica, comenta que l’esperit de Nelson Mandela, quan va sortir de 
la presó, va ser de donar la mà a les persones que l’havien tengut 20 o 30 anys pres i els va perdonar i 
quan va prendre possessió del càrrec de president va dir: “Ha llegado el momento de sanar heridas, ha 
llegado el momento de zanjar los abismos que nos dividen. El tiempo de construir está ante nosostros” 
i amb tot això volia dir que cal mirar cap al futur. 

Adverteix que la CECA es va crear l’any 1951 quan Alemanya acabava de sortir de la II Guerra 
Mundial provocant un genocidi brutal però no la varen matxucar durant 25 anys i, per exemple, la Sra. 
Merkel viatja per tot però no li recorden contínuament la història del seu país. Tampoc al president rus, 
Sr. Putin, quan ha visitat Praga no li han recordat que Rússia va envair la ciutat l’any 1968. 

Per acabar assenyala que en aquest mateix sentit Nelson Mandela deia que s’havia de mirar cap al futur 
i no dedicar-se a mirar cap al passat tot el temps. Aquest és l’esperit de Nelson Mandela i, per això, 
demana que per favor intentin mirar també un poc cap al futur. 

El Sr. ENSENYAT assenyala que el Sr. Juan l’ha entès perfectament i està segur que ha entès 
perfectament la intenció de la moció malgrat que ha parlat de quatre o cinc temes però ben bé hagués 
pogut parlar de 30 temes i fer un ple monogràfic just parlant de política internacional d’Espanya. 

Observa que el Sr. Juan sap perfectament que la majoria de mines antipersona que hi ha arreu del món 
són fetes a Espanya i, per això, està segur que ha entès la intenció de la moció. 

I, atès que sap cert que l’han entès, doncs ara l’equip de govern haurà de fer allò que consideri que ha 
de fer i ho digui allà on consideri que ho ha de dir i remarca que el que està passat a Ceuta i a Melilla és 
inhumà i passa per damunt de qualsevol declaració de drets humans de les persones. 

En quant a la memòria històrica indica que només hi vol fer un incís. Realment ell pensava abans com 
el Sr. Juan, és a dir, que no s’havia de mirar tant cap al passat però un dia va sentir la filla d’un batle de 
Manacor, batle que va ser represaliat i assassinat, que deia que no era qüestió d’obrir antigues ferides 
sinó de tancar les que romanen obertes. 

Aquella frase li va impactar molt i ara la treu a col·lació perquè serveixi per reflexionar al respecte, de 
la mateixa manera que li va fer pensar a ell en aquell moment. 

El Sr. JUAN manifesta que li agradaria que al Ple del Consell de Mallorca se centrassin en les 
competències de la institució atès que, en cas contrari, es troben que han de parlar d’una universalitat 
de temes. 

Si el Consell de Mallorca ha d’instar altres institucions a instar determinades administracions, cal tenir 
en compte que hi ha una llei de 6 graus que diu que qualsevol persona està connectada amb una altra a 
través de 6 persones intermèdies. 
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En aquest sentit, Facebook ha demostrat que matemàticament són 4,7 graus de separació, és a dir, que 
en 4,7 graus qualsevol conseller d’una bancada o l’altra està connectat amb un xinès o amb un habitant 
d’Alaska.  

Insisteix que el grau de connexió és de 4,7 persones i, així doncs i a mode d’exemple, diu que ell 
coneix el cònsol d’Estats Units a les Illes Balears, aquest coneix el cònsol general i aquest coneix el Sr. 
Obama i, per aquesta regla, el Consell de Mallorca acabarà instant el governador d’Alaska que no 
pesquin balenes de dia 30 de maig a un determinat dia de juny. 

Per concloure adverteix que assistir als plens li és com una escola perquè s’ha de preparar molt de 
temes diversos però agrairia que aquí parlassin de les competències pròpies del Consell de Mallorca. 

Sotmesa la proposta a votació, se rebutja per catorze vots a favor (PSOE i MÉS per 
Mallorca), denou vots en contra (PP) i cap abstenció.  

 
PUNT 22. MOCIÓ DEL GRUP SOCIALISTA PEL MANTENIMENT DEL 
CARÀCTER PÚBLIC DE LES BATERIES DE COSTA I D’ALTRES 
FINQUES RÚSTIQUES, TITULARITAT DEL MINISTERI DE DEFENSA, 
AFECTADES PER LA PROPOSTA DE RACIONALITZACIÓ I 
UTILITZACIÓ EFICIENT DEL PATRIMONI IMMOBILIARI DEL 
MINISTERI DE DEFENSA (PREDIDEF). 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
El Ministeri de Defensa va fer públic el passat mes de juny de 2013,la Proposta per a 
la Racionalització i Utilització Eficient del Patrimoni Immobiliari del Ministeri de 
Defensa (PREPIDEF). 
 
Al llarg de la seva història, el Ministeri de Defensa ha anat acumulant un patrimoni 
immobiliari i natural extraordinari que avui, amb l’evolució tecnològica i la 
professionalització dels exèrcits ja no té sentit que es mantingui, en molts de casos, en 
mans del Ministeri. 
 
Per la seva localització geogràfica arran de mar, les bateries de costa presenten 
enormes superfícies de terreny d’un alt valor medi ambiental i paisatgístic que, tot i 
gaudir de distints graus de protecció per part dels Plans Territorials Insulars de 
cadascuna de les illes afectades pateixen, des del mateix moment de l'anunci, una greu 
amenaça especulativa. Una amenaça agreujada per l’entrada en vigor de la Llei 
General Turística de les Illes Balears i la mal anomenada Llei 2/2013, de protecció i 
ús sostenible del litoral i la modificació de la Llei 22/1988 de Costes. 
 
Podem, per tant, compartir els principis adduïts en el PREPIDEF de racionalització i 
reducció de la despesa però, segons el model que es segueixi en la gestió de la 
desafectació del valuós patrimoni públic del Ministeri, les actuacions derivades poden 
tenir greus conseqüències sobre el malmès i saturat mercat immobiliari amb la 
generació de nou sòl urbanitzable. En el cas que ara ens ocupa, de desafectació de les 
instal·lacions anomenades bateries de costa i d’altres propietats situades en terreny 
rústic, aquesta podria tenir unes greus conseqüències sobre el territori, el medi 
ambient i el paisatge. 
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Així mateix, les bateries de costa tenen un important valor patrimonial pel paper que 
han jugat, no sempre edificant, en la nostra història, així com per algunes 
construccions singulars que s’hi troben ubicades. 
  
Atès que el mateix Ministeri preveu la possibilitat d’arribar a acords o convenis amb 
altres administracions en els casos en què les seves propietats gaudeixen d’un 
rellevant valor patrimonial. 
 
I atès l’indubtable valor patrimonial, medi ambiental i paisatgístic dels terrenys de la 
seva propietat, com per exemple els de Cap Blanc i Cala Carril a Llucmajor i 
Rafeubetx a Calvià, entre d’altres molts, entenem del tot imprescindible que el 
Consell de Mallorca com a garant del territori de l'illa, ha d'impulsar la preservació 
efectiva de les finques, patrimoni del Ministeri de Defensa i el manteniment del seu 
alt valor ambiental i paisatgístic així com el seu caràcter públic. 
 
Per tot això el GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA  presenta pel 
seu debat i aprovació al proper Ple de la institució, la següent MOCIÓ: 
 
1. El Consell de Mallorca impulsarà, consensuarà i arbitrarà els mecanismes legals 

que siguin necessaris per tal de garantir la protecció territorial i urbanística 
integral de les bateries de costa afectades per la Proposta per a la Racionalització i 
Utilització Eficient del Patrimoni Immobiliari de Defensa (PREPIDEF). 
 

2. El Consell de Mallorca impulsarà, amb els Ajuntaments afectats, les negociacions 
i acords que siguin necessaris amb el Ministeri de Defensa, per tal de garantir el 
manteniment de la titularitat pública dels terrenys de les bateries de costa 
afectades per la PREPIDEF, i que facin possible que reverteixin en patrimoni 
públic de tots els mallorquins i mallorquines. 
 

3. El Consell de Mallorca impulsarà, d'acord amb els Ajuntaments afectats, la 
catalogació, segons el seu valor patrimonial, històric i arquitectònic, de les 
instal·lacions ubicades a les bateries de costa i elaborarà un pla d'usos de les 
mateixes per tal de garantir el seu manteniment. 

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

Diu que li resulta difícil no respondre la intervenció del Sr. Juan referida a les competències que té el 
Consell de Mallorca. Ara se veurà si aquestes competències, que no són les que hauria de tenir, se 
defensen en el Ple.  

A continuació explica el sentit de la moció. 

Recorda la instrucció del Ministeri de Defensa en el sentit de proposar la racionalització i utilització 
eficient del patrimoni immobiliari, atès que alliberava una sèrie d’immobles i de sòls rústics que 
conformen l’espai d’aquestes bateries de costa. 

En conseqüència, el seu Grup es mostra preocupat per aquesta alliberació de sòl i d’infrastructures, 
arran de la Llei general turística que pràcticament deixar fer de tot a les Illes Balears. Fa notar que per 
raó de la mal anomenada Llei del sòl, modificada, i de la Llei de costes, és un motiu de preocupació per 
al seu Grup que aquesta qüestió passi inadvertida per l’equip de govern del Consell de Mallorca, 
institució que és la competent per posar en valor aquestes infrastructures i garantir aquest patrimoni 
insular.  
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Assenyala que a Mallorca hi ha unes bateries de costa bastant conegudes, com és el cas de la de Cap 
Blanc i Cala Carril a Llucmajor, i de Refeubeitx a Calvià, que haurien de passar a ser propietat de la 
ciutadania, perquè són immobles situats a primera línia de mar, amb un valor paisatgístic important. 
Observa que fins ara eren infrastructures totalment abandonades pel Ministeri de Defensa, que s’havien 
utilitzat per qüestions militars però ara ja no tenen cap tipus d’ús. 

Per acabar, torna a dir que el Consell de Mallorca ha de garantir la protecció territorial i urbanística 
integral de l’espai que conformen aquestes bateries de costa. Observa que ha de negociar amb els 
ajuntaments pertinents l’ús d’aquest espai i, evidentment, atès que té les competències sobre Patrimoni 
a Mallorca, catalogar-les en funció del valor patrimonial que els correspongui.  

La Sra. CAMPOMAR (MÉS per Mallorca) intervé a continuació. 

Anuncia el vot favorable a la moció.  

Assegura que el seu Grup subscriu tot el que ha explicat el Sr. Dalmau sobre aquesta qüestió, i reitera 
els principals arguments a favor de recuperar aquestes bateries de costa per a la ciutadania.  

Fa notar que, per bé que n’hagi fet ús el Ministeri de Defensa, en realitat són públiques perquè han estat 
conservades i pagades durant tot aquest període amb els impostos de tota la ciutadania, per la qual cosa 
d’alguna manera són seves.   

Insisteix a destacar que el Consell de Mallorca té la responsabilitat de preservar el territori de Mallorca, 
en virtut de les seves competències en Patrimoni i Urbanisme.  

Indica que tothom ha ajudat a conservar aquest patrimoni de defensa i que s’ha mantingut fora de 
l’especulació urbanística, raó per la qual s’ha de vetllar perquè no se’n faci un ús contrari a l’interès 
general de l’illa de Mallorca.   

El Sr. ROVIRA (conseller executiu d’Urbanisme i Territori) intervé a continuació. 

Pel que fa a la protecció del patrimoni, diu al Sr. Dalmau que les catalogacions s’han d’impulsar si 
realment ho permet el seu valor patrimonial, històric i arquitectònic.  

Per aquesta raó, proposa un canvi de redacció del punt 3 de la proposta, en el sentit de canviar la 
paraula “impulsarà” per “estudiarà”.  

Tot seguit proposa un altre canvi, de forma que allà on diu “elaborarà un Pla d’usos”, ha de dir: 
“elaborarà, si pertoca, un Pla d’usos”.  

Afirma que el compromís del Consell de Mallorca és estudiar si pertoca fer l’esmentada catalogació, i 
en aquest sentit la intenció és no donar-ho per fet de forma anticipada, sinó estudiar-ho abans 
tècnicament i políticament, com se fa habitualment, i fer els informes pertinents per tal que la Comissió 
de Patrimoni pugui fer la seva feina, de forma que si realment mereixen aquesta protecció, com 
qualsevol altre element arquitectònic de l’illa, se li pugui concedir el grau de protecció que mereixi.  

Sobre els punts 1 i 2 comenta que, si allò que desitja el Grup Socialista és garantir la protecció 
territorial i urbanística, l’equip de govern pensa que aquestes tres parcel·les concretes afectades per 
aquest procediment del Ministeri de Defensa, d’utilització eficient del seu patrimoni, a les quals s’ha 
referit el Sr. Dalmau: Cap Blanc, Cala Carril i Refeubeitx, tenen totes tres les màximes figures de 
protecció possibles, pel que fa a les categories de sòl, des del punt de vista urbanístic i territorial (ANP, 
ANEI i APT de Costes). A més a més, totes tres tenen també el grau de protecció ambiental de la Xarxa 
Natura 2000 (LIC i ZEPA); fins i tot, en algun d’aquest casos amb dues proteccions mediambientals.  

Reitera que tenen, per les seves característiques específiques, protecció urbanística i territorial i també 
la de medi ambient.  

Consegüentment, és impossible fer-ne cap altre ús, excepte el que pugui preveure la Llei de turisme per 
a edificacions existents sense modificacions substancials i, evidentment, si existeix algun grau de 
protecció que s’ha de mantenir sobre aquestes edificacions, amb el grau de protecció que se determini.  

Considera que ja existeix un grau suficient de protecció i fa avinent que la modificació de la Llei de 
turisme no és una competència del Consell de Mallorca. Aquesta llei ha estat aprovada per el Parlament 
de les Illes Balears durant aquesta legislatura, per la qual cosa el debat ja s’ha fet i s’ha decidit, agradi o 
no agradi als consells insulars, que en aquest tipus de sòl es poden fer instal·lacions d’ús turístic, en 
edificacions existents i amb determinades condicions. 
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Pel que fa a tota la resta d’actuacions que el PSOE pretén que faci el Consell de Mallorca en referència 
a la Llei de turisme indica que no tenen cap sentit perquè és obvi que no és una competència d’aquesta 
institució.  

Desconeix quines són les competències del Consell de Mallorca que li permetin incrementar el tipus de 
protecció que ja tenen. En qualsevol cas, s’han d’atenir a allò que determina la Llei turística sobre 
aquesta qüestió.  

El Sr. DALMAU intervé a continuació. 

Diu que el seu Grup accepta la transacció del punt 3, perquè existeix la voluntat expressa i la intenció 
política de posar en valor aquest patrimoni, però fa notar que no se parla només del punt de vista 
patrimonial i arquitectònic, sinó del valor històric i paisatgístic. Posa un exemple de consideració de 
valor paisatgístic, que ha estat objecte de protecció per part del Consell de Mallorca: la serra de 
Tramuntana. Diu que aquest és un exemple més que confirma que el valor paisatgístic s’ha d’afegir al 
valor patrimonial i a l’arquitectònic.   

En canvi, mostra el desacord amb les explicacions del Sr. Rovira referides als punts 1 i 2. Li fa notar 
les contradiccions que ha demostrat durant la seva intervenció, perquè és incongruent que destaqui per 
una banda totes les figures de protecció que tenen aquests indrets mentre que per l’altra ho deixi tot en 
l’aire, a mercè de com s’apliqui la Llei general turística.  

Per aquest motiu, considera que s’ha de saber que aquesta llei dóna carta blanca a tot, i que se pot fer i 
desfer allò que se vulgui. 

Aprofita per fer notar que, tot i que el Consell de Mallorca no vulgui exercir les competències de 
turisme, el cert és que hi ha consellers de la corporació del Ple que assisteixen a molts actes relacionats 
amb temes turístics. Diu que en parlarà un altre dia, d’aquesta qüestió. 

Adverteix que, tot i no exercir aquestes competències, a la institució li correspondrà com a tal elaborar 
el Pla d’Intervenció d’Àmbit Turístic (PIAT) que ha de desenvolupar la Llei general turística. En 
conseqüència, retreu que no votin a favor del que demana la moció, perquè és clara la responsabilitat 
que hi té el Consell de Mallorca.  

Per les raons que ha explicat, el seu Grup manté la redacció dels dos primers punts tal i com s’ha 
presentat la proposta.  

La Sra. CAMPOMAR intervé a continuació. 

Lamenta l’actitud que demostra el PP sobre aquesta qüestió. Considera que el Consell de Mallorca s’ha 
de comprometre i ajudar els ajuntaments en totes les negociacions oportunes, no només amb els estudis 
sobre el patrimoni. 

Observa que aquest és un cas que posa en evidència que, malgrat tota la llista de figures de protecció 
que ha esmentat el Sr. Rovira, la situació real és just la contrària: una total manca de protecció. Observa 
que les seves pròpies explicacions ho han deixat en evidència. 

El Sr. ROVIRA intervé per tancar el debat. 

Demana prudència abans de fer afirmacions que no són certes, com ara que la Llei general turística 
dóna carta blanca per fer-ho tot, perquè és mentida.  

Recorda que ell ha destacat que aquesta llei regula l’emplaçament de determinades activitats 
turístiques, en el cas d’aquest tipus d’edificacions ja existents, però no permet fer-hi qualsevol cosa pel 
fet que l’ús sigui turístic. És un fet que, d’entrada, no se podrà fer res que sigui incompatible amb allò 
que ja existeix i, d’altra banda, si se continua afirmant que aquesta llei ho permet tot s’arriba a fer 
comentaris –que ell ha llegit darrerament a la premsa– sobre situacions absurdes, com ara que se pot 
permetre un hotel amb un equipament turístic, a qualsevol indret de Mallorca, per la via de l’interès 
general. Assegura que no és cert i que si existeix una APT de Costes que impedeix, en un sòl rústic 
protegit, la implantació d’un ús d’aquestes característiques, per molt turístic que sigui l’indret, està 
prohibit concedir l’interès general.  

Reitera les explicacions anteriors i torna a demanar que no se facin comentaris falsos sobre aquesta llei. 
Atès que no és cert, no se pot dir, per la qual cosa adverteix que si els propis membres de la corporació 
del Ple ho afirmen el que provoquen és un allau de projectes que són inviables i legalment prohibits que 
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s’acaben plantejant, en les administracions i en els mitjans de comunicació, que creen una alarma social 
que no té cap sentit.  

Per acabar, adverteix seriosament de les conseqüències negatives que se’n deriven de fer comentaris 
sense fonament sobre aquesta llei amb la pretensió que el debat del Ple resulti políticament més 
interessant o que cridi més l’atenció.  

La PRESIDENTA fa notar que se pot fer votació separada. En primer lloc, se voten 
conjuntament els punts 1 i 2 de la moció. 

Sotmesos els punts 1 i 2 de la proposta a votació, se rebutgen per tretze vots a favor 
(PSOE i MÉS per Mallorca), denou vots en contra (PP) i cap abstenció.  

Tot seguit se fa la votació del punt 3 de la moció, amb les dues transaccions 
incorporades.   

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

 
PUNT 23. MOCIÓ DEL GRUP SOCIALISTA RELATIVA AL PROJECTE 
D’EQUIPAMENTS DE L’ESPAI PÚBLIC DE CA N’ANGELÍ DE PALMA. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 

ANTECEDENTS 

PRIMER: En data de 18 de gener, al BOIB nº 9, l’Ajuntament de Palma ha sotmès a 
informació pública l’aprovació de l’estudi de viabilitat, projecte bàsic i plecs de 
clàusules administratives particulars i plecs de prescripcions tècniques per a la 
licitació del contracte de concessió d’obra publica, referit al sistema general d’espai 
lliure públic, Ca n’Angelí, al carrer General Riera. Dits terrenys són de titularitat de 
l’Ajuntament. 

SEGON: El Projecte bàsic que s’exposa suposa la implantació d’usos i activitats als 
terrenys de Ca n’Angelí, tals com a camp de golf, pistes de pàdel, pistes de tenis, club 
social, o centre de tractament esportiu sense que, per part de l’Ajuntament de Palma, 
s’hagi tramitat el Pla Especial que preveu el Pla Territorial de Mallorca, o en el seu 
defecte, l’informe favorable del Consell de Mallorca. 

TERCER: El Projecte bàsic remès per l’Ajuntament al Consell de Mallorca ha estat 
informat desfavorablement, assenyalant tot un seguit d’importants mancances i 
deficiències que, en el projecte que ara ha estat sotmès a exposició pública per a la 
seva aprovació, no han estat solucionades. A més, el procediment de licitació 
d’aquesta concessió d’obra pública obvia la remissió del projecte a altres 
administracions competents, entre elles, a la Comissió Insular de Patrimoni del 
Consell. 

QUART: En data de 18 d’octubre de 2012, la Secretaria General Tècnica del 
Departament de Territori del Consell de Mallorca, fent cas omís al que havien 
assenyalat els seus tècnics, notifica a l’Ajuntament de Palma, sense cap informe tècnic 
que li doni suport, que pot prosseguir la tramitació administrativa. 



 90

Per tot el que abans s’ha exposat, el GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE 
MALLORCA eleva al Ple del Consell de Mallorca les següents  

PROPOSTES D’ACORD 

1.- El Ple del Consell de Mallorca, en el marc de les competències en matèria 
d’Ordenació del Territori i Protecció del Patrimoni, considera que el projecte bàsic 
referit al sistema general d’espai lliure públic a Ca n’Angelí, que l’Ajuntament de 
Palma ha sotmès a aprovació, prèvia exposició pública, incompleix els objectius de 
protecció, gestió i ordenació del paisatge dels entorns del Monestir de la Real, i no 
conté les garanties suficients de protecció dels seus elements patrimonials, en especial 
referència a la Síquía d’en Baster, declarada BIC. 

2.-El Ple del Consell de Mallorca acorda instar l’Ajuntament de Palma a la retirada 
del projecte bàsic i a la paralització dels tràmits de concessió d’obra pública en el 
referit àmbit fins que, per part dels serveis tècnics del Consell de Mallorca, es 
comprovi que s’han esmenat totes les deficiències. 

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

Explica que el passat mes de gener l’Ajuntament de Palma va sotmetre a exposició pública l’aprovació 
de l’estudi de viabilitat, el projecte bàsic i el plec de condicions, de forma conjunta, per licitar la 
concessió d’una obra pública en el sistema general d’espais públics denominat Ca n’Angelí, propietat 
de l’Ajuntament de Palma, per poder construir per mitjà de la iniciativa privada un cap de golf, pistes 
de pàdel, pistes de tennis, un club social, etc. 

Diu que el Sr. Rovira, conseller executiu d’Urbanisme i Territori, sap que tota aquesta tramitació se fa 
sense que l’Ajuntament de Palma hagi tramitat la redacció del Pla especial que preveu el Pla territorial 
de Mallorca en la seva desena disposició transitòria, i s’ha fet també sense comptar amb l’informe 
favorable del Consell de Mallorca.  

Indica que el projecte bàsic que ha presentat l’Ajuntament de Palma ha estat informat desfavorablement 
per el personal tècnic d’aquesta institució, el qual ha assenyalat un conjunt de mancances i deficiències 
importants que no estan solucionades, en aquest tràmit d’informació pública.  

Adverteix del que és encara més important: amb el procediment de licitació pública ja iniciat, s’obvia 
la revisió del projecte d’altres administracions competents, que també haurien d’informar. En aquest 
sentit, fa notar que la documentació s’hauria de trametre també a la Comissió Insular de Patrimoni del 
Consell de Mallorca. 

Pel que fa a les competències, diu que vol ser especialment respectuós amb les competències de 
l’Ajuntament de Palma, i no pretén utilitzar aquesta ocasió per fer oposició al seu equip de govern.  

Tot i això, fa notar que l’obligació del Grup Socialista és defensar les competències que són pròpies del 
Consell de Mallorca i, aparentment, sembla que no s’han tengut presents. Diu que els informes del 
servei tècnic del Departament d’Ordenació del Territori esmenten una sèrie de deficiències, algunes 
d’elles sembla que són fàcilment corregibles però d’altres són bastant greus, com ara que l’informe 
indiqui que sembla que no s’hagi tengut present l’objectiu de respectar els elements protegits per la 
seva declaració de BIC present dins l’àmbit d’actuació, com és el cas de la Síquia d’en Baster, en la 
seva zona de protecció.  

Tot seguit llegeix textualment els paràgrafs de l’informe que avalen el retret que fa.  

Reitera que l’informe és desfavorable i explica tots els tràmits que s’han fet posteriorment, tant els del 
Consell de Mallorca com l’Ajuntament de Palma, que han finalitzat amb un escrit d’aquest ajuntament 
en el qual expressa el “compromís” d’incorporar les prescripcions que recull l’informe preliminar. 
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Fa avinent que amb aquest escrit de compromís de l’ajuntament, la secretària tècnica del Departament 
d’Ordenació del Territori, la número dos de la Conselleria d’Urbanisme i Territori, com a càrrec polític, 
sembla que es dóna per satisfeta i considera que pot prosseguir la tramitació administrativa de 
l’expedient de concessió d’obra pública de Ca n’Angelí, i que en conseqüència no és necessari cap nou 
informe del Consell de Mallorca fins a la tramitació del projecte definitiu. D’acord amb aquest escrit, 
l’Ajuntament de Palma segueix els seus tràmits. 

Fa notar que la secretària tècnica ho fa pel seu compte, sense basar-se en cap altre informe tècnic o 
jurídic complementari. Assegura que ell no n’ha vist cap. 

El Grup Socialista, per moltes raons, entre les quals es troba la seguretat jurídica, considera que aquest 
projecte incompleix els objectius de gestió i ordenació dels paisatges de l’entorn del monestir de La 
Real i tampoc no conté garanties suficients per a la protecció dels seus elements patrimonials, en 
especial el de la Síquia d’en Baster.  

Per totes les raons que ha explicat, i també per prudència política, considera que el Ple s’hauria de 
pronunciar sobre els termes que indica la moció. 

El Sr. FONT (MÉS per Mallorca) intervé tot seguit. 

Anuncia el suport del seu Grup a la moció que presenta el Grup Socialista.  

Destaca que no els agrada el projecte, ni tampoc una concessió per 40 anys en un espai del qual només 
el 20% serà zona lliure pública.  

Tampoc no admeten que aquest projecte tiri endavant sense tenir abans la certesa d’haver-se resolt les 
deficiències que ha detectat el personal tècnic del Consell de Mallorca. És obvi que no n’hi ha prou 
amb el compromís de l’Ajuntament de Palma expressat en un escrit.  

El Sr. LLAMAS (PP) intervé a continuació.  

Fa notar el caràcter municipal d’aquesta qüestió, raó per la qual on pertoca discutir-la és a l’Ajuntament 
de Palma.  

Diu que li fa gràcia que se parli de respecte a les competències de cadascuna de les institucions. Reitera 
que es tracta d’un cas de sobirania municipal i retreu que la moció insti el Consell de Mallorca a 
paralitzar una tramitació d’un expedient municipal, amb l’argument d’existir un informe tècnic de 
deficiències, referit en aquest cas concret a l’àmbit del paisatge, que podria ser de caire paisatgístic o 
patrimonial. 

Demana a partir de quan el Consell de Mallorca exerceix aquest tipus de competències. També demana 
si per raó d’una petició del Ple d’aquesta institució també és possible paralitzar, per exemple, la 
tramitació d’una llicència municipal. Fa notar que aquestes actuacions estan del tot prohibides per la 
Llei de procediment administratiu. Observa que d’aquesta forma s’envaeixen competències.  

Reconeix que existeix un informe desfavorable del Consell de Mallorca, elaborat en el marc de les 
seves competències, però demana a l’oposició si el fet d’existir un informe desfavorable significa que 
cada vegada que se produeix aquesta situació s’han de paralitzar els expedients. Adverteix que, si és 
així, s’hauran de paralitzar tots els expedients d’Urbanisme i de Patrimoni. 

Observa que es tracta d’un informe tècnic molt complex, sobre un tema nou, el del paisatge, però que ja 
té una Llei d’interès paisatgístic, amb unes directrius determinades i un personal tècnic informa basant-
se en aquestes normes que figuren en el Pla territorial de Mallorca. 

Assegura que l’Ajuntament de Palma té el dret de fer aquestes tramitacions, cosa diferent és que arribi 
a bona fi, perquè és clar que se necessita l’informe pertinent i acreditar el compliment de les directrius 
estipulades pel que fa al paisatge, al patrimoni, etc.  

Per les raons que ha exposat, diu que el Grup Popular no votarà favorablement la proposta.  

El Sr. COLOM intervé en torn de rèplica. 

Reconeix al Sr. Llamas que aquesta moció té un caràcter polític, és evident que el Grup Socialista 
discrepa de la gestió que s’ha fet d’aquest projecte i que ambdós partits polítics tenen filosofies molt 
diferents sobre el model de gestió dels espais lliures.  



 92

Per raons de prudència política fa avinent al Sr. Llamas que consideri que l’informe tècnic referit al 
projecte bàsic esmenta els dos tipus de deficiències a què s’ha referit abans, per la qual cosa unes se 
poden complementar i corregir però d’altres són molt importants, com és el cas de la Síquia d’en 
Baster. Li recorda que aquesta travessa tota la zona on s’instal·laran les zones esportives, motiu que 
hauria de ser del tot suficient per argumentar a l’informe que no se pot aprovar, aquest projecte, i per 
aquest motiu refusa l’actitud de la secretària tècnica que va indicar que la tramitació podia continuar.  

Reitera que, tot i que només se faci per prudència política, aquest projecte s’hauria d’aturar. Adverteix 
que, si no l’aturen, la nova situació ocasionarà un altre tipus de problemes, i ja se veurà com acabaran.  

El Sr. ROVIRA (conseller executiu d’Urbanisme i Territori) tanca el debat. 

Assegura que la Junta de Govern de l’Ajuntament de Palma ha aprovat un estudi de viabilitat i un 
projecte bàsic i que existeix també un informe previ, desfavorable, elaborat pel servei d’Ordenació del 
Territori del Consell de Mallorca sobre aquest avantprojecte.  

Fa notar que el Consell de Mallorca ha emès l’esmentat informe amb la intenció evident de complir un 
tràmit preliminar que s’ha de fer. Diu que l’Ajuntament de Palma coneix perfectament aquest informe 
desfavorable, i sap també que té l’obligació d’esmenar tot allò que s’hi fa constar per tal que el projecte 
tècnic definitiu que s’aprovi aconsegueixi un informe favorable, que és vinculant, per la qual cosa és 
obvi que l’ha de rebre.  

Afirma també que l’Ajuntament de Palma s’ha compromès –i també li ho ha confirmat el regidor– a no 
adjudicar cap projecte que no tengui aquest informe favorable. Entre d’altres coses, perquè no pot, tot i 
que ho desitjàs. Destaca que, tot i saber que no pot, també s’ha compromès davant el Consell de 
Mallorca.  

Torna a assegurar que no és possible adjudicar un projecte definitiu sobre aquesta parcel·la de Ca 
n’Angelí sense tenir l’informe vinculant i favorable d’Ordenació del Territori.  

Indica que també s’ha compromès a complir amb la petició d’informes a Patrimoni i a Carreteres del 
Consell de Mallorca, com a mínim. Observa que també són informes vinculants, per a aquest projecte, 
perquè hi ha carretera i patrimoni. Assegura que, si no existeixen aquests informes favorables 
l’Ajuntament de Palma no aprovarà ni adjudicarà cap projecte tècnic definitiu.  

Fa notar que no és possible aturar l’expedient administratiu i que la secretària tècnica ha manifestat que 
en aquesta fase preliminar tenen l’esmentat informe desfavorable, per la qual cosa han de tramitar fins 
que arribi el projecte tècnic definitiu per al qual hauran de tenir en compte l’informe vinculant del 
Consell de Mallorca. 

Quan a la decisió que ha pres la secretària tècnica, fa notar que és exactament allò que indica l’informe 
del personal tècnic del Consell de Mallorca. En llegeix textualment la conclusió i fa avinent que se farà 
cada actuació en el moment en què sigui possible fer-la. Torna a destacar que no es pot fer abans i que 
ho faran al final, quan se presenti el projecte definitiu perquè el Consell de Mallorca en faci l’informe.  

Assegura al Sr. Dalmau i al Sr. Font que no cal que se preocupin perquè, si se presenta aquest projecte 
definitiu i no obté l’informe favorable del Consell de Mallorca, el projecte no anirà endavant.  

Reitera que no s’ha comès cap irregularitat, en cap de les gestions i que no s’incompleix cap llei.  

Per acabar, torna a explicar quina és la informació que té l’Ajuntament de Palma i quin és el 
compromís que ha expressat, amb vista a complir correctament tots els requisits de la tramitació.  

Sotmesa la proposta a votació, se rebutja per dotze vots a favor (PSOE i MÉS per 
Mallorca), denou vots en contra (PP) i cap abstenció.  

 
INTERPEL·LACIONS 
 
PUNT 24. INTERPEL·LACIÓ DEL GRUP POLÍTIC MÉS PER MALLORCA 
SOBRE “IMPORTACIÓ DE FEMS DE FORA DE MALLORCA”. 
 
Es dóna compte de la següent interpel·lació: 
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D'acord amb el que preveu l'article 75 del Reglament Orgànic del Consell de 
Mallorca, el conseller sotasignant formula per al proper Ple ordinari la següent  

INTERPEL·LACIÓ: 

 
TEMA:  Importació de fems de fora de Mallorca. 
 
 
La Sra. PALOU (MÉS per Mallorca) indica que, atesa la informació que ha aportat la Sra. Soler, 
consellera executiva de Medi Ambient, durant la seva anterior intervenció quan ha parlat sobre la 
importació de residus, és obvi que no correspon fer el debat ara, i tot seguit ho explica.  

En primer lloc, assegura que ella no té aquesta informació, per la qual cosa tendria dificultats per fer un 
debat de forma correcta. En segon lloc, considera que pot ser bastant estèril.  

Per les raons que ha explicat, demana que s’ajorni aquest debat fins a la propera sessió del Ple.  

 
 
PUNT 25. INTERPEL·LACIÓ  DEL GRUP SOCIALISTA SOBRE “POLÍTICA 
DE SERVEIS SOCIALS PER A L’ANY 2014” 
 
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: POLÍTICA DE SERVEIS SOCIALS PER A L’ANY 2014  
 
El GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA vol interpel·lar la 
Consellera Executiva del Departament de Benestar Social, la Sra. Catalina Cirer 
Adrover, sobre la POLÍTICA DE SERVEIS SOCIALS PER A L’ANY 2014. 
 
El Sr. GARAU (PSOE) inicia la seva intervenció. 

Manifesta la seva intenció de mantenir un debat positiu.  

Dóna l’enhorabona a la Sra. Cirer perquè el pressupost de Benestar Social ha augmentat respecte al de 
l’any passat. Tot i això, li adverteix que tornen al nivell en què va quedar en acabar la passada 
legislatura, quan l’import era de 35 M€.  

Li recorda que se va passar de 97 M€ l’any 2007 (l’herència del PP) a 135 M€, en quatre anys; és a dir, 
l’augment va ser de 38 M€. Adverteix que aquest augment no se va fer per un caprici, per malbaratar 
doblers, sinó perquè ja se podia intuir la crisi econòmica i social que durant els següents anys ja se va 
fer del tot evident.  

Observa també que un dels principals motius va ser les importants mancances en el conjunt 
d’infrastructures de l’IMAS, que necessitaven inversions.  

Un altre dels motius eren una sèrie de projectes que es trobaven molt mal finançats.  

A continuació explica el motiu d’aquesta interpel·lació. 
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Diu a la Sra. Cirer que continuen esperant que ella compleixi un requisit legal: elaborar el Pla estratègic 
de la institució. Li recorda que en diverses ocasions s’ha compromès a presentar-lo però encara no ho 
ha fet, per la qual cosa a hores d’ara ja no saben quines són les seves intencions estratègiques 
d’intervenció sobre els gravíssims problemes socials que hi ha a Mallorca, dels quals ella n’és 
perfectament conscient perquè ha quedat demostrat, per exemple, amb el programa que han iniciat amb 
Creu Roja, que ha quedat col·lapsat des del seu inici.  

Recorda a la Sra. Cirer els documents “Pensant en futur” i “Passant Comptes” que l’anterior equip de 
govern de l’IMAS li va deixar. Per bé que la Sra. Cirer ha retret que l’equip anterior feia molts de plans 
i molts de documents, li diu que voldria que ella també els deixàs, tots dos, quan se’n vagi, l’any 2015, 
perquè d’aquesta forma facilita als propers governants un determinat guió d’allò que faria si hagués de 
governar quatre anys més. 

Ignora perquè no ho fa, la Sra. Cirer, perquè ja ho han discutit vàries vegades.  

Pel que fa als retrets de la Sra. Cirer sobre elaborar tanta documentació, li recorda que el Consell de 
Mallorca té també el Pla de residus, el Pla de la serra de Tramuntana, el Pla d’obres i serveis, el Pla de 
carreteres, el Pla territorial de Mallorca i fins i tot el Pla de competitivitat turística. En conseqüència, li 
demana perquè no ha de poder tenir un Pla de serveis socials.  

Comenta que, si és el personal tècnic el que se resisteix a fer-ho, és ella qui els ha de donar un termini 
concret per acabar-ho. 

Assegura que l’exercici d’elaborar el pla que li demana fa detectar millor els problemes, que ja va 
detectar amb l’informe de diagnòstic, i ajuda també a afinar millor la punteria.  

Concreta quins són els àmbits sobre els quals no se sap què pensa fer, i tot seguit n’anomena un parell. 

Pel que fa al servei de Menors, li retreu que no ha incrementat l’import destinat a aquests projectes, tot 
i que l’Ajuntament de Palma té constància de més de 800 menors amb problemes de nutrició que fan 
pensar també en possibles problemes familiars.   

Quan al servei de Dependència, li fa avinent que existeix una gran confusió pel que fa a les 
contradictòries informacions que circulen sobre la privatització o no de residències de gent gran. A més 
a més, el consorci que ho regula no s’acaba d’organitzar del tot bé i les prestacions econòmiques per 
dependència s’han aturat. I sobre la contractació de places de residència, no se sap què pensa fer.  

No sap tampoc perquè baixa la partida d’alimentació a la Llar dels Ancians (200.000 €). Assegura que 
li arriben queixes de residents referides al menjar, li diuen que és de qualitat inferior a la de l’any 
passat.  

Continua amb més exemples, com ara la destinació del doblers que s’han afegit per atendre el servei de 
Discapacitat, o si funcionaran les insercions laborals del programa Ergon, que havien disminuït molt. 
No saben tampoc si pensa fer un Pla integral contra la pobresa, o si se farà la convocatòria per a les 
entitats col·laboradores en matèria de serveis socials, si eliminarà les duplicitats en el sector de les 
Drogodependències, si transferirà les llars de gent gran als ajuntaments, etc.  

Reitera que l’oposició està a les fosques, sobre totes aquestes qüestions i d’altres. Potser ella i el seu 
equip saben què faran, però li fa notar que l’oposició també ho ha de saber perquè aquest és un 
compromís molt important, de publicitat i de transparència.  

Per les raons que ha explicat, insisteix a demanar a la Sra. Cirer que expliqui quina és la seva estratègia 
de treball i quan la farà pública.   

La Sra. CIRER (consellera executiva de Benestar Social) inicia la seva intervenció. 

Agraeix al Sr. Garau el to positiu d’aquesta interpel·lació, perquè permet trobar un espai de debat sobre 
els temes de serveis socials. 

Li recorda que quan se va celebrar el primer Consell Assessor, ella i el seu equip varen ser molt sincers 
i varen exposar que, atesa la situació concreta i la necessitat que tenien d’adaptar-se a una sèrie de 
necessitats, diferents de les que hi havia durant l’anterior legislatura, eren més partidaris de plans de 
feina anuals que d’elaborar un Pla estratègic que podia donar resposta, o no donar-ne, a les 
problemàtiques que podien anar sorgint d’una forma molt més immediata de la que era habitual en anys 
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anteriors. Aprofita per retreure que en aquell moment el Sr. Garau va liderar unes opinions diferents, 
que la gent va fer seves també.  

Tot i això, el Consell Assessor els va recomanar fer el Pla estratègic, i ella va presentar un esborrany. 
Assegura que està fet, però atès que s’ha produït una nova situació és ella qui ha demanat que no se 
convoqui la reunió –que estava prevista per a la propera setmana o la següent– fins que es pugui fer la 
lectura d’aquest pla estratègic atenent allò que indica la Llei Montoro, que obliga a fer unes 
adaptacions concretes, després també d’una sèrie de feines internes del personal tècnic del Consell de 
Mallorca i de l’IMAS, i després d’haver-se celebrat ja el passat 6 de febrer una comissió de coordinació 
del consells insulars i ajuntaments amb el Govern de les Illes Balears.  

Atès que l’esmentada reunió ja se va celebrar el passat 6 de febrer, es compromet a passar-lo als 
membres del Consell Assessor perquè el comencin a estudiar i posteriorment se’n farà el debat, quan 
pertoqui.  

Fa notar al Sr. Garau que no és cap tècnic qui ho ha aturat i reitera que ha estat una decisió seva, 
justificada per les circumstàncies que acaba d’explicar. Diu que faran tot el possible per fer les 
adaptacions pertinents i, si no és possible, l’aprovaran o ho mantendran tal com està i ja procuraran que 
a finals de 2015 estigui tot en condicions per implementar totes les modificacions a què obliga la Llei 
Montoro.  

Afirma que durant 2014 mantenen el mateix objectiu de 2013, que és donar resposta a les necessitats 
dels col·lectius sobre els quals tenen responsabilitat (menors, majors, persones amb discapacitats i 
població en risc d’exclusió social) d’acord amb els programes ja establerts i contemplant la creació de 
nous programes amb convenis i col·laboració amb les entitats i també amb les altres institucions, dins el 
marc de la disposició pressupostària evitant sobretot la reducció de recursos, places, programes, 
concerts amb entitats i institucions i evitant també la creació de inestabilitat o incertesa a les entitats, 
cosa que han pogut aconseguir fa pocs mesos.  

Indica que aquest objectiu s’aconsegueix per mitjà del Pla d’acció 2014, que contempla diferents 
actuacions, i les explica de forma detallada. Destaca que el canvi més important s’ha produït en l’àrea 
de persones amb discapacitat, on s’ha produït la transferència econòmica de la CAIB que permetrà la 
creació de noves places (200, aproximadament) i l’estabilitat econòmica d’aquesta competència, per la 
qual cosa ja no s’hauran de signar convenis per tirar endavant les actuacions necessàries.  

Informa que assumeixen els programes de serveis a persones amb discapacitats, de respir, oci, 
fundacions tutelars, habitatges autònoms i suport que fins ara gestionava el Govern de les Illes Balears. 
A partir de la Llei de modificació dels serveis socials, aprovada pel Parlament de les Illes Balears el 
passat mes de desembre, dissenyaran els nous concerts amb les entitats i potenciaran d’una forma 
important el funcionament de l’equip de Treball amb Suport, amb l’objectiu d’incrementar el nombre 
d’insercions laborals i se mantendrà el programa d’ajudes individuals.  

Pel que fa a Menors, destaca el manteniment i la continuïtat dels centres, places i programes, incidint 
en la preparació i la formació de les famílies acollidores, a més de la posada en marxa de programes de 
prevenció i d’atenció a joves en relació al consum de drogues als centres residencials, que és una 
necessitat que ha sorgit ara.  

Pel que fa al servei de Prestacions, mantenen l’ajuda a les famílies i també la tramitació d’ajudes a 
dones víctimes de violència de gènere. També continuaran les activitats de suport municipal, 
formatives i de sensibilització en concepte de gènere i d’igualtat.  

A l’Àrea de Gent Gran, destaca el manteniment de centres propis i de places concertades, del programa 
de prioritat social, creació d’un nou conveni amb l’Ajuntament de Palma per a la concertació de places 
residencials per urgència social, d’estada temporal, el programa de reagrupament familiar i el programa 
de suport a l’atenció en l’àmbit residencial amb perfils de trastorns de conducta i autonegligents.  

D’acord al comentari que se va fer a la Comissió de Pressuposts sobre la reducció de l’import en 
matèria d’alimentació, informa que s’ha fet un concurs per a tots els centres de l’IMAS, una 
adjudicació centralitzada, que ha permès l’estalvi de 450.000 €. Reconeix que ha costat, ajustar els 
menús, però a diferència de les opinions que expressa el Sr. Garau, la realitat és que aquest són del gust 
de les persones dels seus centres.  
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Pel que fa a com els afectarà la Llei Montoro, assegura que ja tenen diverses comissions en 
funcionament i en principi els efectes del consorci no són de cap manera el que han tengut a l’illa 
d’Eivissa. 

El Sr. GARAU intervé a continuació. 

Fa notar que es fa difícil explicar, en pocs minuts, quin és el pla d’actuació que té previst la Sra. Cirer. 
És obvi que el temps és insuficient per donar compte de totes les iniciatives i les activitats previstes, per 
la qual cosa li reclama una vegada més que elabori el Pla Estratègic, atès que no es tracta d’una 
metodologia tancada ni inamovible, sinó que es pot revisar i actualitzar en funció de les noves 
circumstàncies que puguin sorgir, com ara l’esmentada Llei Montoro.  

Fa avinent a la Sra. Cirer que precisament els plans anuals permeten flexibilitzar els plans estratègics, 
però si l’oposició no té accés a conèixer quines són les intencions ni els programes del seu equip 
directiu i si ella no convoca el Consell Assessor, és difícil que l’oposició hi pugui participar.   

A continuació planteja les dues grans incògnites que presenten els serveis socials de Mallorca.  

D’una banda, la reforma local del ministre Sr. Montoro, que crea molta ansietat, dubtes i incertesa entre 
el personal de treball social i a les entitats, perquè fins a dia d’avui, estableix que la prestació dels 
serveis socials ja no serà competència dels ajuntaments i, en principi i subsidiàriament haurà de ser del 
Consell de Mallorca. 

D’altra banda, també genera molta inquietud la qüestió del consorci, de la dependència i els projectes 
de privatització de les residències de persones majors.  

Assegura que la privatització de les residències de gent gran i d’altres serveis estan dins l’agenda 
política del Partit Popular; si no és així, no s’entén què fa el president del Consell d’Eivissa quan 
afirma que privatitzarà tres residències de gent gran, i que una d’elles la passarà a l’esmentat consorci.  

Per aquest motiu, demana a la Sra. Cirer que digui clarament quina és aquesta situació i que expliqui 
quina és la seva estratègia, per tal que els membres de l’oposició la puguin avaluar.  

A més a més, destaca la realitat de la pobresa infantil, que ha crescut i encara seguirà creixent com a 
conseqüència de la gestió que s’ha fet, en el context de la crisi econòmica actual.   

També fa notar que els problemes de les famílies que pateixen desnonaments, maltractaments, 
situacions de manca de protecció en general també aniran creixent a Mallorca.  

Recorda que les segons les dades i les indicacions que conté l’Observatori de la Infància i Adolescència 
de Mallorca, és obvi que s’han de fer plans locals, propers, municipals, de intervenció i prevenció del 
problemes abans d’agreujar-se, de forma que abans que puguin afectar els nins les seves famílies ja 
puguin haver trobat les solucions, com ara les que ha explicat la Sra. Cirer.  

Tot i això, adverteix que aquesta mesura, per la seva quantitat i volum, no té una incidència general 
sobre el problema que ara tenen sobre la taula, que és l’empobriment enorme d’un sector de la 
població, que s’anirà cronificant, amb els efectes importants que té sobre el col·lectiu dels menors. En 
aquest sentit, retreu que la Sra. Cirer no hagi augmentat la partida destinada a Menors, ni els seus 
projectes, i aquest és un problema important.  

Recorda a la Sra. Cirer que en el Ple d’avui el Sr. Alemany (PSOE) li ha tornat advertir que no és que 
el pressupost sigui correcte o no, sinó que és insuficient per atendre les necessitats del col·lectiu, i 
aquesta institució té la responsabilitat d’atendre’l.   

Per acabar reitera la petició a la Sra. Cirer d’explicacions clares sobre els projectes a què s’ha referit, 
per saber si els poden fer costat o si els han de qüestionar.  

La Sra. CIRER tanca el debat. 

Diu al Sr. Garau que voldria que li inspirin la mateixa confiança les afirmacions que li fan ella i la 
Presidenta del Consell de Mallorca referides a que a Mallorca no se privatitzarà cap residència de gent 
gran que la que li inspiren les referides a les residències a Eivissa.  

Insisteix a demanar-li que els concedeixi la mateixa credibilitat i certesa, petició lògica per les raons 
evidents de proximitat, alhora que li fa notar que el cas d’Eivissa és diferent, té unes característiques 
diferents que han determinat que s’adopti aquesta altra via.  
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Reitera que a Mallorca s’ha optat per una forma diferent d’encarar la feina, raó per la qual demana al 
Sr. Garau que l’ajudi a no alimentar aquesta incertesa i inquietud entre el personal treballador dels 
centres. Es mostra convençuda que ho pot fer, i que anirà bé aquesta col·laboració.  

Diu que ha observat que l’oposició ja se comença a entendre la qüestió de les dades de pobresa infantil 
i ho poden valorar amb el mateix criteri. Afortunadament, tret del cas dels infants tutelats per 
l’administració pública, allunyats dels seus progenitors i instal·lats en centres o amb famílies d’acollida, 
la resta són infants que resideixen amb la seva família, tot i tenir dificultats, raó per la qual s’ha 
d’atendre especialment tot el nucli familiar i és aquesta la prioritat quan s’assignen les ajudes que es 
fan per mitjà del Pla de Prestacions Bàsiques (PPB), dels ajuntaments i de la Renda Mínima d’Inserció 
(RMI). 

Recomana al Sr. Garau la lectura de l’entrevista feta a la Sra. Sandra Fernández, consellera de Benestar 
Social del Govern de les Illes Balears, perquè pugui comprovar que sembla que s’obrin possibilitats i 
que adquireix el compromís de crear places d’atenció a la discapacitat i també places d’atenció a la 
gent gran, amb vista a l’any 2015. Li fa notar que aquesta nova situació els permetria treballar en la 
remodelació pertinent i també en els nous convenis per a 2015, en la mateixa línia que ell ha demanat 
en tantes ocasions.  

Per acabar diu que voldria deixar tanta quantitat de documents, i tan ben fets, com va deixar el Sr. 
Garau, però es mostra ben convençuda que allò que deixaran, sobretot, ella i tot el seu equip de 
personal tècnic, seran més places d’atenció a les discapacitats, més places per a la gent gran, més places 
a l’àrea d’Inclusió, nous programes per a noves necessitats a Menors i s’hauran abonat íntegrament tots 
els pagaments pendents a entitats, proveïdors i Pla de Prestacions Bàsiques (PPB). Quan als documents 
que ha esmentat, no li pot assegurar que ho aconsegueixi, però es mostra convençuda que compliran 
satisfactòriament tota la resta d’actuacions que acaba de detallar.  

 
PREGUNTES 
 
PUNT 26. PREGUNTA QUE FORMULA EL SR. JOAN FONT MASSOT 
(LIMITACIÓ CREIXEMENT URBANÍSTIC PTM) 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 

Pot confirmar el Consell de Mallorca que mantindrà l’actual limitació de creixement 
urbanístic marcada pel Pla Territorial de Mallorca (PTM) a tots els municipis de l’illa 
i especialment a Palma? 

 
El Sr. FONT (MÉS per Mallorca) formula la pregunta en els seus termes. 

El Sr. ROVIRA (conseller executiu d’Urbanisme i Territori) respon que la pregunta no està ben 
redactada del tot, atès que ell no pot confirmar què és el que farà el Consell de Mallorca en el futur; no 
defineix clarament qui ha de respondre, si és l’equip de govern actual o el Consell de Mallorca, raó per 
la qual ignora quina és la intenció del seu Grup quan formula aquesta pregunta. Si allò que pretén saber 
és si l’actual equip de govern mantendrà l’actual limitació, la resposta és que ho estan estudiant.   

 
PUNT 27. PREGUNTA QUE FORMULA EL SR. JOAN FONT MASSOT 
(RESTAURACIÓ CREU DE MONTISSION) 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 

Com i quan té intenció el Consell de Mallorca de complir el seu compromís amb 
l’Ajuntament de Porreres per tal de restaurar la creu de Montission? 
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El Sr. FONT (MÉS per Mallorca) formula la pregunta en els seus termes.  

El Sr. ROTGER (vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports) respon que el personal tècnic de 
Patrimoni i Béns Etnològics estan estudiant l’expedient. Adverteix que l’esmentada creu és propietat de 
l’Ajuntament de Porreres, el qual tendrà evidentment tota la col·laboració tècnica i l’assessorament 
necessari per restaurar-la.  

Li fa saber que el tendran informat de totes les actuacions que s’hi facin.  

 
PUNT 28. PREGUNTA QUE FORMULA EL SR. JAUME GARAU SALAS A 
LA SRA. CATALINA CIRER ADROVER (INSPECCIONS RESIDÈNCIA DEL 
GRUP SAR DE CALVIÀ) 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
Quines han estat les actuacions del Servei d'Inspecció de l'IMAS, i els dies en que 
aquestes s'han fet,  durant el mes de gener i febrer d'aquest any 2014, a la Residència 
del Grup SAR de Calvià? 
 
El Sr. GARAU (PSOE) fa una observació prèvia, abans de formular la pregunta.  

Recorda que el reglament de la institució no determina el temps destinat a les interpel·lacions, sinó que 
indica que el fixarà la seva presidenta, cosa diferent que en el cas de les mocions. Diu que li ho acaben 
de dir, que ell no ho sabia.  

La PRESIDENTA li fa avinent que ella no li ha llevat el temps.  

El Sr. GARAU respon que ho ha dit perquè hi havia la idea que ell s’excedia en l’ús del temps, i volia 
puntualitzar que aquest no estava prefixat.  

A continuació formula la pregunta en els seus termes. 

La Sra. CIRER (consellera executiva de Benestar Social) respon que els serveis d’inspecció de l’IMAS 
no ha fet cap actuació d’ofici durant els mesos de gener i febrer de 2014 perquè la data planificada pels 
responsables d’aquest servei per a l’any 2014 era en el mes d’abril. Atès que no s’ha tengut cap 
denúncia prèvia que fes necessària la seva actuació però suposa que la pregunta sorgeix arran de les 
informacions publicades a la premsa, confirma al Sr. Garau que es varen posar en contacte amb els 
responsables del centre al qual s’ha referit ell i tant la coordinadora com ella mateixa varen rebre la 
informació oportuna sobre l’activació del protocol establert per aquests casos i també sobre els 
contactes que tenien amb l’IBSALUT i l’evolució dels usuaris afectats. 

Informa que el servei d’inspecció de l’IMAS s’ha coordinat amb el personal tècnic responsable de la 
Conselleria de Sanitat per tal de saber si s’havia de prendre alguna altra mesura complementària.  

Fa notar també que durant les mateixes dades, potser per pura coincidència, s’han produït també 
episodis de diarrees i vòmits en altres centres concertats i residències pròpies. Suposen que era una 
situació pròpia de la temporada, però assegura que en cada cas s’ha actuat de la mateixa forma.  

 
PUNT 29. PREGUNTA QUE FORMULA EL SR. JAUME COLOM ADROVER 
A LA SRA. MARIA SALOM COLL (APOSTES PMU) 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
Segons un comunicat del Gabinet de Premsa del Consell, de data 26 de gener de 2014, 
la Presidenta es va reunir a Paris amb els màxims responsables del sistema d’Apostes 
PMU per informar-los sobre els avanços del projecte a l’Illa de Mallorca. 
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Ens pot explicar en què consisteixen aquests “avanços” i quins són en concret els 
tràmits que, fins a dia d’avui, s’han realitzat per part del Consell perquè aquest 
projecte sigui realitat? 
 
El Sr. COLOM (PSOE) formula la pregunta en els seus termes. 

Vol saber també quines són les novetats sorgides a partir de la darrera informació que tenen. 

La Sra. SOLER (consellera executiva de Medi Ambient) respon que li varen donar a ell directament la 
informació prèvia, atès que el darrer Ple es va celebrar abans que la Presidenta se reunís amb els 
responsables de les PMU. En conseqüència, no s’ha produït cap altra novetat des d’aleshores.  

 
PUNT 30. PREGUNTA QUE FORMULA LA SRA. ROSARIO SÁNCHEZ 
GRAU A LA SRA. MARGALIDA ROIG CATANY (PLA DISPOSICIÓ FONS 
O PLA TRESORERIA). 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
Quan s'aprovarà el pla de disposició de fons o pla de tresoreria del Consell de 
Mallorca?  
 
La Sra. SÁNCHEZ (PSOE) formula la pregunta en els seus termes. 

La Sra. ROIG (consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública) respon que desconeixia que el Codi 
Ètic de la institució també fes menció del Pla de Disposició de Fons o al Pla de Tresoreria, però en farà 
un repàs.  

Reconeix que la Llei de deute comercial introdueix el Pla de Tresoreria, de forma que són dos plans 
distints; el Pla de disposició de fons només estableix les prioritats a l’hora de fer els pagaments, mentre 
que el Pla de Tresoreria ha de ser a un any, amb els ingressos i despeses anuals. 

Informa també que creu que el Pla de Disposició de Fons s’aprova amb una resolució signada per ella 
mateixa. Quan al Pla de Tresoreria, no ho sap. Si és com creu i no s’ha de presentar al Ple, els farà 
arribar la resolució oportuna. 

Assegura a la Sra. Sánchez que ella és la primera interessada a tenir-lo, raó per la qual s’hi fa feina. 
Reitera que tan aviat com sigui possible els ho farà saber.  

 

INFORMACIÓ DELS CONSELLERS EXECUTIUS 

PRECS 

1.  

El Sr. FONT (MÉS per Mallorca) informa que a dia d’avui, 13 de febrer de 2014, els treballadors de 
l’Orquestra Simfònica de les Illes Balears encara no han cobrat el seu sou.  

Atès que el Consell de Mallorca és membre del Consorci per la Música de les Illes Balears, tot i no 
aportar-hi doblers, fa un prec perquè dins l’àmbit d’aquest consorci se facin totes les gestions oportunes 
perquè cobrin el que els pertoca. 

2. 

El Sr. GARAU (PSOE) demana que se reuneixi al més aviat possible la Comissió del Codi Ètic de Bon 
Govern i Transparència del Consell de Mallorca, per tal de restablir el procés de feina que ha quedat 
interromput amb vista a acordar el sistema més adient per millorar les intervencions que es fan al Ple. 
Recorda que se va deixar sobre la taula abans del passat mes de desembre.  
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També demana si ja tenen data per convocar un Ple de Debat General del Consell de Mallorca. 

La PRESIDENTA respon que encara no en tenen, però aviat la tendran.  

III) DESPATX EXTRAORDINARI 

 
PRIMER PUNT DESPATX EXTRAORDINARI. MOCIÓ DE GRUP DE 
CONSELLERS DEL PARTIT POPULAR SOBRE ERO COCA-COLA. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
L’empresa Coca-Cola una indústria multinacional amb seu a la nostra illa, va 
comunicar el passat mes de gener el tancament d’algunes de les plantes 
embotelladores a Espanya, entre la que es troba la de Palma de Mallorca, tancament 
que suposa posar en marxa un ERO que afecta a prop de més de 150 persones i els 
seus llocs de feina. 
 
El Govern de les Illes Balears des de el primer moment es va reunir amb els 
representants del treballadors de l’empresa, en concret el seu Conseller d’Economia i 
Competitivitat, va mantenir una reunió el dia 27 de gener on va transmetre la posició 
del executiu en relació al tancament i es va posar al costat dels treballadors. 
 
Hem de ser conscients de que es tracta d’una decisió que concerneix a l'àmbit 
empresarial privat i es pren més enllà de les nostres illes, però l’executiu ha dit que 
farà tot el possible per ajudar als treballadors, perquè les dades que ens han ofert 
confirmen que té la capacitat, tecnologia i resultats perquè segueixi oberta. 
 
De fet no s’han detectat dades ni econòmiques ni organitzatives pel tancament. El 
conseller d'Economia ha rebatut amb dades i xifres de caiguda de l'atur i d'increment 
d'afiliació a la Seguretat Social i de millora del comerç dels últims mesos, es a dir, 
aquesta planta de Coca Cola a Palma és rendible i compleix la demanda dels 13 
milions de persones que visiten Balears anualment. 
 
Per tot això,  
 

PROPOSTA D’ACORD: 
 

1. Demanar a l’empresa Coca-Cola (COBEGA) que reconsideri el seu tancament de 
la planta a Palma de Mallorca. 

2. Instar al Govern de les illes Balears que continuí realitzant totes les accions 
necessàries per tal de evitar-ne el tancament, ja que les dades oferides confirmen 
que l’empresa te la capacitat, tecnologia i resultats per continuar oberta. 

 
S’aprova la inclusió per unanimitat.  

El Sr. VIDAL (PP) inicia la seva intervenció. 

Explica que la finalitat d’aquesta moció és expressar la solidaritat amb el grup de treballadors i 
treballadores de l’empresa Coca-Cola que han estat acomiadats.  
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També pretén instar el Govern de les Illes Balears a seguir negociant per intentar resoldre aquest 
conflicte de forma positiva. 

La finalitat és unificar les gestions del Consell de Mallorca i les del Sr. Joaquín García, conseller del 
Govern de les Illes Balears, el qual ha mantingut diverses reunions amb els treballadors d’aquesta 
empresa i aquests li han manifestat que aquesta empresa pot ser rendible. També li han manifestat que 
en altres moments crítics els treballadors han demostrat capacitat de sortir endavant.  

Afirma que el Consell de Mallorca fa costat als treballadors de l’empresa, en el benentès que es tracta 
d’una propietat privada, però s’ha de considerar també que són tretze milions de persones les que 
visiten les Illes Balears i que consumeixen els seus productes.  

Per concloure l’exposició de motius d’aquesta moció, expressa el suport del Consell de Mallorca a la 
ministra Sra. Fátima Báñez quan va dir que en tres paraules podia resoldre el problema del personal de 
l’empresa Coca-Cola; recorda que les paraules són aquestes: responsabilitat en les negociacions, 
flexibilitat a l’hora de prendre decisions i respecte a les negociacions perquè arribin a un acord de 
benefici comú. 

El Sr. FONT (MÉS per Mallorca) intervé a continuació. 

Adverteix que el seu Grup ha votat a favor d’incloure aquest punt a l’ordre del dia perquè sempre s’ha 
d’estar obert a introduir noves mocions, independentment del Grup polític que les presenti.  

En canvi, no li sembla correcte que després d’uns quants dies d’intents de negociar una declaració 
institucional sobre aquesta qüestió el Partit Popular presenti una moció en aquest sentit, en el darrer 
moment.  

Reitera que refusa la forma de fer les coses que té el PP i ho vol fer constar expressament.  

Pel que fa al contingut concret d’aquesta moció, anuncia que evidentment li donaran suport. 
Consideren nefast que se destrueixin d’aquesta manera tants de llocs de feina. 

Tot seguit fa notar la incoherència que demostra el PP sobre aquesta qüestió, perquè en realitat si 
aquesta empresa pot fer un ERO d’aquesta manera és perquè la legislació que ha aprovat el PP li ho 
permet. Diu que és obvi i que no s’ha d’intentar enganyar la gent d’aquesta manera.  

Tot i això, reitera el seu vot favorable a la moció del PP. 

El Sr. DALMAU (PSOE) intervé a continuació. 

Expressa la seva disconformitat amb el fet que el PP hagi presentat aquesta moció per via d’urgència 
quan el Grup Socialista havia presentat a la comissió informativa una Declaració Institucional en el 
mateix sentit, amb la intenció que el Consell de Mallorca, amb l’acord de tots els partits que estan 
representats a la institució, manifestin que estan en contra del tancament de l’empresa i a favor dels 
treballadors.  

Retreu al PP, i concretament al seu portaveu el Sr. Vidal, que hagi preferit penjar-se la medalla de 
presentar una moció al Ple pel seu compte, per quedar bé amb els treballadors.  

Dubta que el PP s’hagi reunit amb els treballadors, perquè en l’exposició de motius que ha fet el Sr. 
Vidal s’han omès qüestions prou importants que afecten també la ciutadania, perquè el sector primari i 
secundari de les Illes Balears es veu seriosament afectat per aquesta qüestió.  

Fa notar que no ha parlat tampoc del drama que suposa per a les 150 famílies que queden fora de 
l’empresa, només ha esmentat les bones accions que ha de fer el Govern balear, però que queden en 
l’àmbit del “ja farà, ja farà”.  

Reitera que avui ell s’ha sentit dolgut per l’actitud del Sr. Vidal, atès que la setmana passada la 
consellera Sra. Magdalena Garcia Gual li va manifestar que no se preocupàs perquè d’aquest tema en 
parlarien i arribarien a un acord i avui s’ha trobat la situació esmentada. Diu que vol que en quedi 
constància, d’aquest malestar que sent.  

Lamenta que el PP en faci partidisme, d’una qüestió tan sensible per als treballadors d’aquesta 
empresa. No ha volgut pactar la moció amb la resta de partits polítics del Ple, però en realitat l’únic que 
ha presentat és un caramull de bones intencions.  
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Es mostra convençut que hauria estat possible que el seu Grup arribàs a aconseguir un acord en aquest 
sentit, per defensar uns treballadors que es veuen afectats per un ERE injust i innecessari. Torna a dir 
que era la institució la que havia de presentar la moció, no el PP en solitari.  

Aprofita per demanar si són les mateixes bones intencions que les que va manifestar amb els 
treballadors de l’empresa Orizonia i li recorda que hi ha més de 700 famílies que fa més d’un any que 
estan a ca seva. Li fa notar que Orizonia era una empresa turística líder a les Illes Balears, i el PP no va 
moure un sol dit per fer costat a la situació dels treballadors acomiadats. No ho va fer ni el Govern de 
les Illes Balears, ni el Consell de Mallorca, cap institució governada pel PP en va assumir la defensa.  

Davant el nou tancament, l’únic que fa el PP és expressar bones accions, raó per la qual demana al Sr. 
Vidal serietat davant aquesta qüestió perquè la situació econòmica de les Illes Balears es veu agreujada 
una vegada més, amb aquest tancament.  

No sap si el PP en té la informació que pertoca, sobre la gravetat de tancar una planta embotelladora, 
certificada per Aenor, una de les més eficients d’Espanya. Tot seguit n’explica les seves 
característiques específiques de producció per demostrar que és l’única de tot l’Estat espanyol que té la 
possibilitat de canviar fàcilment de producte, atès que aquí ho fan en dues hores. De fet, moltes vegades 
han pogut atendre peticions de la planta de Barcelona quan aquesta ha quedat sense un producte 
concret.  

Consegüentment, cap reforma laboral pot justificar que aquests treballadors no facin feina per una 
empresa que, a més d’obtenir beneficis multimilionaris, per raons d’organització decideixi deixar fora 
més de 150 treballadors, només a les Illes Balears.  

La Sra. GARCIA (PP) intervé tot seguit, per donar una resposta a les al·lusions que s’han fet a uns 
comentaris seus relacionats amb aquesta qüestió. 

Vol fer constar que el que ha explicat el Sr. Dalmau no és del tot cert i deixar clara quina és la seva 
postura en relació a aquest tema perquè no accepta quedar com a persona mentidera davant el Ple. 

Recorda que a la comissió informativa, la Sra. Garrido va proposar fer una declaració institucional 
referida a les prospeccions petrolíferes i li va lliurar personalment la proposta, i una altra referida al cas 
de l’ERO de l’empresa Coca-Cola.  

Comenta que tant el Sr. Vidal com ella mateixa ja varen manifestar que seria complicat arribar a un 
acord en aquest sentit, pel que fa a ambdues declaracions institucionals. Reitera que ja ho varen 
advertir, en el sí de la Comissió Informativa, i que espera que després el Sr. Vidal manifesti si és o no 
és cert, que se va fer aquest advertiment.   

Explica que dos dies després es va trobar amb el Sr. Dalmau, pel carrer, i li va dir que sobre el tema de 
les prospeccions petrolíferes s’havia arribat a un acord i que l’acabaven de comunicar al seu Grup 
polític. Tot seguit, el Sr. Dalmau li va demanar com s’havia quedat sobre el tema de l’empresa Coca-
Cola, a la qual cosa li va respondre: “demà en parlarem”, però en cap moment li va dir que arribarien a 
un acord.  

Per les raons que ha explicat, volia que en quedàs constància; afirma que dir mentides no és 
precisament un dels seus defectes.  

El Sr. VIDAL intervé a continuació. 

Recorda al Sr. Font que no fa gaire anys el seu Grup no volia ni més hotels, ni més negocis, ni ningú 
més a Mallorca, mentre que ara defensen els negocis i les empreses. Mostra la seva sorpresa pel fet que 
surtin de boca del Sr. Font aquestes paraules. Li diu que no hi ha cap Ple del qual no en surti espantat, a 
causa de les manifestacions que fa el Sr. Font durant les seves intervencions al Ple, perquè les seves 
opinions canvien sempre d’un costat a l’altre.  

D’altra banda, no entén perquè s’enfaden els partits de l’oposició, perquè la poden votar a favor o en 
contra segons sigui el seu parer. Demana, sobretot, que no en facin demagògia ni utilitzin l’argument 
del 120 treballadors que quedaran sense feina quan  deixen 180 treballadors del carrer Ferraz, de 
Madrid. Vol saber perquè fan costat als treballadors de Palma i no als de Madrid. Els torna a dir que no 
facin demagògia.  
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Diu que el PP presenta aquesta proposta perquè hi creu. Observa que és mala sort, si l’oposició també 
la volia presentar i no ho ha fet, però és tan senzill com votar-la a favor o en contra, com per tota la 
resta de propostes.  

Per acabar, reitera els arguments a favor de la moció que ha explicat durant la seva primera intervenció 
i expressa el desig d’aconseguir aprovar-la i aconseguir resoldre el problema que afecta tantes 
persones.  

El Sr. FONT intervé tot seguit. 

Refusa que el PP pretengui dir als representants de MÉS per Mallorca allò que ha de pensar aquest 
Grup polític.  

Afirma que el seu Grup sempre ha defensat que les empreses puguin crear llocs de feina, i ha defensat 
sempre l’economia. Cosa diferent és que l’economia que defensen no és la mateixa que defensa el PP, 
que és l’economia dels grans empresaris.  

Per aquestes raons, diu al Sr. Vidal que no té sentit que li expliqui determinades històries.  

Retreu al Sr. Vidal que se’n rigui del que li explica perquè li parla molt seriosament. També li fa notar 
que no és qui per dir quines són les polítiques econòmiques que defensa el Grup MÉS per Mallorca, el 
que ha de fer és deixar que siguin els seus representants els que les expliquin.  

Observa que és obvi que defensen que hi hagi negoci, i moviment econòmic, però també defensen que 
els treballadors tenguin una feina digna, que no existeixi l’acomiadament barat, que és el que tenen ara, 
per tal que puguin mantenir els seus drets i la seva família, amb un lloc de feina. Li fa avinent que 
aquesta només és una petita part d’allò que defensa el seu Grup i que li ha volgut explicar perquè no 
s’embulli tant.  

Comparteix del tot els comentaris que ha fet el Sr. Dalmau sobre la manca d’ètica que ha demostrat el 
PP en decidir presentar aquesta moció unilateralment, avui matí a primera hora per la via d’urgència. 
Torna a dir que aquesta no és la forma correcta de fer les coses.  

A continuació proposa una esmena a la moció del PP, en el sentit que el PP s’adhereixi a la campanya 
“Un mes sense consumir productes de Coca-Cola”. Diu que ho fa per comprovar si són valents, i 
demostren d’aquesta forma si és cert que fan costat al treballadors.  

Adverteix que, tant si el PP accepta o no aquesta esmena, el seu Grup votarà a favor de la moció. 

Per acabar, reitera el repte que ha proposat al PP, que consisteix a acceptar aquesta esmena.  

El Sr. DALMAU intervé a continuació.  

Assegura que està espantat, davant aquesta situació. 

Diu que no tornarà fer cap al·lusió a la consellera a qui s’ha referit en la seva primera intervenció, per 
evitar que després pugui utilitzar aquest fet per poder retirar la seva paraula. Tot i això, vol deixar 
constància que va ser el matí del passat dimarts, quan se la va trobar al carrer Colom, de Palma. Reitera 
que li va respondre “demà en parlarem”, és a dir, el dimecres. Fa notar que avui és dijous, i s’han trobat 
aquesta moció en el Ple, sense haver-ne parlat abans. És obvi que el PP no ha tengut voluntat de parlar-
ne, però ha de quedar clar que és així, no com ho ha explicat abans la consellera.  

Retreu al Sr. Vidal que faci la demagògia més barata de totes, que és ficar altres temes en el debat que 
no tenen res a veure amb allò que s’hi discuteix. Li recorda que ja fa tres anys que el PP governa 
aquesta institució, raó per la qual li pertoca prendre alguna mesura per defensar els treballadors, sigui 
quina sigui la seva empresa.  

Li fa notar que aquestes persones es troben en risc de perdre la seva feina a causa d’una reforma laboral 
contrària als drets dels treballadors i que el PP té en vigor des de fa un any. Afirma que dir això no és 
fer demagògia, sinó parlar clar i llampant.  

A continuació fa una esmena en el sentit que allà on diu “que reconsideri el tancament” digui “que aturi 
el tancament”. Considera que, en el fons, tots els Grups polítics hi estan d’acord.   

La PRESIDENTA demana al Sr. Vidal quin és el parer del Grup Popular sobre les dues transaccions 
que s’han fet.   
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El Sr. VIDAL respon que no s’accepten les esmenes. 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat 

 

La presidenta aixeca la sessió, de la qual, com a secretari general, estenc aquesta acta  
amb plecs de paper números de A Nº 7525 a  A  Nº 7660. 

El secretari general     La presidenta 
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DECRETS DE 
PRESIDÈNCIA 

     

DEPARTAMENT DATA 
DECRET 

TEMA COMENTARI DESTINATARI IMPORT 

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

16/12/13 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT INSTRUCCIÓ NÚM.1 DE 
PALMA, DILIGÈNCIES PRÈVIES 648/2013 

NÚM.D.161/13  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

16/12/13 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT CONT.ADMINISTRATIU 
NÚM.3 DE PALMA 

NÚM.D.162/13  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

07/01/14 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT DE LO SOCIAL NÚM.1  
DAVANT EL JUTJAT DE LO SOCIAL NÚM.1 
DE PALMA, ACTUACIONS 26/12 

NÚM.D.1/14  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

09/01/14 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT INSTRUCCIÓ NÚM.7 DE 
PALMA, DILIGÈNCIES PRÈVIES 4083/2013 

NÚM.D.2/14  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

09/01/14 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT INSTRUCCIÓ NÚM.3 DE 
PALMA, DILIGÈNCIES PRÈVIES 3960/2013 

NÚM.D.4/14  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

09/01/14 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT INSTRUCCIÓ NÚM.3 
INCA, DILIGÈNCIES PRÈVIES 2888/2013 

NÚM.D.5/14  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

09/01/14 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT INSTRUCCIÓ NÚM.12 
DE PALMA, DILIGÈNCIES PRÈVIES 
4481/2013 

NÚM.D.3/14  

HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

19/12/13 INCLOURE  NÓMINA MES DE GENER DE 2014 PER 
DIETES PER ASSISTÈNCIA AL PLE 

VEURE RELACIÓ 18345,88 

HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30/12/13 APROVAR ELS 
AJUSTS 

CRÈDITS INICIALS DE DESPESES I 
INGRESSOS DEL PRESSUPOST DE LA 
CORPORACIÓ I APROVAR PRESSUPOST 
DEL CIM 2014 

  

HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/12/13 SUSPENDRE LA 
TRAMITACIÓ 

CONVOCATÒRIA PER COBRIR 
TEMPORALMENT CAP DE SERVEIS 
ASSISTÈNCIA TÈCNICA A OBRES DE LA D.I 
DE COOPERACIÓ LOCAL 

  

MEDI AMBIENT 20/12/13 MODIFICACIÓ 
CONTRACTES 

RELATIUS AL SERVEI DE RECOLLIDA 
SELECTIVA PAPER-CARTRÓ, VIDRRE I 
ENVAOS LLEUGERS ILLA DE MALLORCA 

  

URBANISME I 
TERRITORI 

12/12/13 INICI PROCEDIMENT RECURS ALÇADA CONTRA RESOLUCIÓ DE 
15 OCTUBRE DE 2013 

C.V.C  

URBANISME I 
TERRITORI 

20/12/13 AUTORITZAR CONCESSIÓ ABONAMENT COMPTE PER 
APLEC DE MATERIALS AUTOPISTA DE 
LLEVANT MA-19, EXP.10/2012 

UTE CONEXIÓ MOLINAR 400000 

URBANISME I 
TERRITORI 

20/12/13 AUTORITZAR LA 
CONCESSIÓ 
ABONAMENT 

APLEC MATERIALS I AVANÇAT 
MAQUINÀRIA PROJECTRE MA-30 ENTRE 
SON FERRIOL I CARRETERA INCA 

UTE PLA DE NA TESA 808152,83 

URBANISME I 
TERRITORI 

02/12/13 AUTORITZAR DESPLAÇAMENT PER ASSISTIR A UNA 
REUNIÓ AMB EL MINISTERI HISENDA I 
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES A MADRID, 
DIA 3 DE DESEMBRE DE 2013 

MAURICIO ROVIRA DE 
ALÓS 
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URBANISME I 
TERRITORI 

05/12/13 APROVAR NOUS 
PREUS 

CONTRACTE DE SERVEIS DE 
CONSERVACIÓ INTEGRAL DE LA XARXA 
DE CARRETERES DEL CIM EIX PONENT-
LLEVANT 

  

URBANISME I 
TERRITORI 

05/12/13 APROVAR NOUS 
PREUS 

CONTRACTE DE SERVEIS DE 
CONSERVACIÓ INTEGRAL DE LA XARXA 
DE CARRETERES DEL CIM EIX CENTRAL 

  

VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA 

26/11/13 DECRET ELEVACIÓ 
PERCENTATGES 

DE LA DESPESA MÀXIMA   

 

 
 
RESOLUCIONS 
CONSELLERS 

     

DEPARTAMENT DATA 
DECRET 

TEMA COMENTARI DESTINATARI IMPORT 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

16/12/13 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS RELACIÓ Q/2013/2023 
RELATIVES SUBMINISTRAMENT BÉNS O 
SERVEIS ORGANS DE GOVERN 

ESCOLA DE MUSICA I 
DANSES DE MALLORCA 

270 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

09/12/13 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS RELACIÓ Q/2013/1905 
RELATIVES SUBMINISTRAMENT BÉNS O 
SERVEIS REFUGI MULETA 

RELACIÓ Q/2013/1905 1825,88 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

11/12/13 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS RELACIÓ Q/2013/1924 
RELATIVES SUBMINISTRAMENT BÉNS O 
SERVEIS PROGRAMA MEDI AMBIENT 

VIAJES HALCON, S.A.U. 924,76 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

12/12/13 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS RELACIÓ Q/2013/1956 
RELATIVES SUBMINISTRAMENT BÉNS O 
SERVEIS REFUGI MULETA 

PESCADERIA MAYOL 
RIBOT, S.L. 

278,09 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

12/12/13 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS RELACIÓ Q/2013/1952 
RELATIVES SUBMINISTRAMENT BÉNS O 
SERVEIS REFUGI TOSSALS VERDS 

RELACIÓ Q/2013/1952 454,74 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

12/12/13 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS RELACIÓ Q/2013/1954 
RELATIVES SUBMINISTRAMENT BÉNS O 
SERVEIS REFUGI SON AMER 

GLORIA MALLORQUINA, 
S.A. 

243,09 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

17/12/13 ALTRES CANVI TITULAR VEDAT PM-10652 G.A.R.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

17/12/13 ALTRES SEGREGACIÓ VEDAT PM-11450 S.C. MUNTANYA  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

17/12/13 ALTRES AMPLIACIÓ VEDAT PM-10385 M.L.B.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

09/12/13 ALTRES AMPLIACIÓ  VEDAT PM-10401 R.B.O.J.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

11/12/13 ALTRES CANVI TITULAR VEDAT PM-11560 J.P.M.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

11/12/13 ALTRES BAIXA VEDAT PM-11782 TARIGAMAR, S.L.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

11/12/13 ALTRES SEGREGACIÓ VEDAT PM-10544 R.Mª.A.P.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

11/12/13 ALTRES SEGREGACIÓ VEDAT PM-10260 M.R.G.  
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DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

16/12/13 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES WATERTAXI, S.L. 810 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

16/12/13 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES DISTRIBUIDORA BALEAR 
DE AUTOMOCIÓN, S.A. 

221,35 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

16/12/13 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES AENA AEROPUERTOS, 
S.A. 

85,27 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

13/12/13 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES RELACIÓ Q/2013/1968 953,49 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

04/12/13 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0136/13 

B.C.R. 60 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

04/12/13 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0128/13 

J.N.J. 60 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

09/12/13 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0226/13 

J.C.N.G. 565,16 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

09/12/13 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0225/13 

P.F.H. 643,28 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

09/12/13 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0136/13 

A.P.V. 460,01 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

09/12/13 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0221/13 

I.M.S. 570,3 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

09/12/13 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0219/13 

B.B.M. 511 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

09/12/13 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0220/13 

M.M.S. 451 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

09/12/13 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0203/13 

T.W. 511 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

09/12/13 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0202/13 

C.D.C. 60 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

09/12/13 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0218/13 

S.M.G. 60 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

09/12/13 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0204/13 

J.P.L. 451 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

09/12/13 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0205/13 

B.P.C. 451 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

09/12/13 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0200/13 

F.G.R. 369,01 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

13/12/13 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0232/13 

A.P.L. 300 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

04/12/13 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0179/13 

E.D.R. 60 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

13/12/13 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0228/13 

J.LL.V. 451 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

13/12/13 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0229/13 

F.S.N. 60 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

13/12/13 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0234/13 

B.G.M. 814,07 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

13/12/13 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0238/13 

J.G.A. 604,18 
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DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

13/12/13 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0240/13 

B.C.C. 514,01 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

13/12/13 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0233/13 

I.G.B. 300 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

13/12/13 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0217/13 

M.V.P.C. 1322,1 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

12/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ 
CORRESPONENT SUBVENCIÓ NOMINATIVA 

FUNDACIÓ JARDI 
BOTÀNIC SOLLER 

63000 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

12/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DISPOSAR I RECONEIXER OBLIGACIÓ DE SALABERT E HIJOS, 
S.A. 

 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

11/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DISPOSAR I RECONEIXER OBLIGACIÓ VIAJES HALCON, S.A.U. 1698,09 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

12/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ DELEGACIONES Y 
REPRESENTACIONES EN 
COLABORACION, S.L. 

765,91 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

12/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ GRABADOS NAYBOR, S.A. 2615,27 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

02/12/13 ALTRES RECONEIXEMENT RESPONSABILITAT I 
PAGAMENT ANTICIPAT EXPEDIENT 
SANCIONADOR CZ0123/13 

B.S.C. 120 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

02/12/13 ALTRES RECONEIXEMENT RESPONSABILITAT I 
PAGAMENT ANTICIPAT EXPEDIENT 
SANCIONADOR CZ0198/13 

J.B.F.G. 469,02 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

20/12/13 ALTRES AUTORITZACIÓ TANCAMENT REFUGI PONT 
ROMÀ DIES DE NADA 2013-14 

Y.H.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

16/12/13 INICI PROCEDIMENT 
ADMINISTRATIU 

INICI PROCEDIMMENT PER SIGNATURA 
CONVENI AMB LA FEDERACIÓ BALEAR DE 
CAÇA PER EXPEDICIÓ DE LLICÈNCIES 
CAÇA I PESCA FLUVIAL 

FEDERACIÓ BALEAR DE 
CAÇA 

 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

17/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ CASA DE LA MILAGROSA 3751 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

17/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ ALMACENES RULLAN, S.A. 3511,42 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

20/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ MELCHOR MASCARÓ, 
S.A., NET I FRESC, S.L. I 
HERMANOS PALLICER 
PONS, S.A. UTE 

107840,72 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

20/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ MELCHOR MASCARÓ, 
S.A., NET I FRESC, S.L. I 
HERMANOS PALLICER 
PONS, S.A. UTE 

518297,2 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

20/12/13 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

RECTIFICACIÓ DE DISPOSICIÓ I 
RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ 

VIAJES HALCON, S.A.U. 1247,11 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

20/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ FCC, S.A. i LUMSA, S.A. 
UTE 

910214,57 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

03/01/14 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0253/13 

G.M.G.  
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DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

17/12/13 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0110/13 P.J.J.G. 202 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

20/12/13 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0066/13 A.D.Q. 202 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

20/12/13 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0096/13 J.L.M. 101 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

20/12/13 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0079/13 R.G.T. 101 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

17/12/13 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0209/13 F.J.G.S. 101 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

17/12/13 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0119/13 J.A.L. 202 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

20/12/13 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0090/13 F.J.S.M. 101 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

20/12/13 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0153/13 N.A.S. 101 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

07/01/14 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0155/13 M.S.M. 451 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

07/01/14 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0156/13 A.D.P. 451 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

07/01/14 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0134/13 J.A.C.LL. 60 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

07/01/14 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0122/13 M.R.F. 345,06 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

07/01/14 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0167/13 J.A.G. 60 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

07/01/14 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0126/13 M.M.M. 60 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

20/12/13 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0097/13 Z.A. 303 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

07/01/14 INICIAR EXPEDIENT INICI EXPEDIENT MODIFICACIÓ 
REGLAMENT REGULACIÓ USOS I SERVEIS 
REFUGIS CONSELL DE MALLORCA 

?  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

07/01/14 ALTRES EXTINCIO EFECTES EXPEDIENT 
SANCIONADOR CZ0210/11 

P.A.C.G.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

27/12/13 ALTRES AUTORITZACIO CAPTURA ESPECIES 
CINEGETIQUES I NO CINEGETIQUES NO 
PROTEGIDES QUE INCIDEIXEN A LA CAÇA 

AMAS, GUARDES I 
PERSONAL MEDI 
AMBIENT 

 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

27/12/13 ALTRES AUTORITZACIÓ REALITZACIO TASQUES 
DESCASTAMENT CABRES FINQUES 
CONSELL DE MALLORCA 

PERSOAL SERVEI CAÇA  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

27/12/13 ALTRES AUTORITZACIO EN MATERIA CINEGETICA 
DE RECOMPTE DE CEGUES AMB CANS DE 
MOSTRA A FINQUES PUBLIQUES MENUT I 
BINIFALDO, PLANICIA, SON REAL, 
ALBARCA I ES VERGER 

CCBP  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

30/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ FCC I 
LIMPIEZAS URBANAS DE MALLORCA, S.A. 
UTE 

FCC I LIMPIEZAS 
URBANAS DE MALLORCA, 
S.A. UTE 

41259,63 
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DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

30/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ FCC I 
LIMPIEZAS URBANAS DE MALLORCA, S.A. 
UTE 

FCC I LIMPIEZAS 
URBANAS DE MALLORCA, 
S.A. UTE 

65116,58 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

30/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ A FAVOR 
MELCHOR MASCARÓ, S.A., NET I FRESC, 
S.L. I HERMANOS PALLICER PONS, S.A. 
UTE 

MELCHOR MASCARÓ, 
S.A., NET I FRESC, S.L. I 
HERMANOS PALLICER 
PONS, S.A. UTE 

18858,71 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

13/01/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS RELACIÓ Q/2013/1486 
RELATIVES SUBMINISTRAMENT BÉNS O 
SERVEIS REFUGI SON AMER 

RELACIÓ Q/2013/1486 5286,57 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

13/01/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ FACTURES CORRESPONENTS 
RELAICÓ Q/2013/1475 RELATIVES 
SUBMINISTRAMENT BÉNS O SERVEIS 
REFUGI TOSSALS VERDS 

RELACIÓ Q/2013/1475 9293,95 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

14/01/13 ALTRES AUTORITZACIÓ PROVA CAÇA PRÀCTICA 
SENSE ABATIMENT VEDAT PM-11236 

S.C. SANTANYI  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

14/01/14 ALTRES AUTORITZACIÓ CONTROL CONILLS, 
LLEBRES, COLOMS , GAVINES I ANATIDES 
CINEGÈTIQUES 

SON GUAL GOLF, S.L.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

10/01/14 ALTRES RENOVACIÓ PTC VEDAT PM- 10260 M.R.G.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

09/01/14 ALTRES BAIXA VEDAT PM-12013 M.M.Q.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

13/01/14 ALTRES BAIXA VEDAT PM-11946 A.E.A.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

09/01/14 ALTRES APROVACIÓ PTC VEDAT PM-10476 F.S.C.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

08/01/14 ALTRES AUTORITZACIÓ PROVA EQÜESTRE GR222 B.LL.M.  

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

19/11/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2013/1738  Diversos segons relació 
adjunta 

3144,83 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

19/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2013/1729 Recurs casació 1921/12 contra 
sentencia 68/12 del T.Suprem 

Sr. A.G.S 57,62 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

02/12/13 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

Trasllat bestreta J/2013/261  Diversos segons relació 
adjunta 

180,7 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

04/12/13 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

Trasllat bestreta J/2013/245  Diversos segons relació 
adjunta 

145,94 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

04/12/13 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

Quilometratge de novembre (74q) Sr.J.R.F. 17,77 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

05/12/13 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

Quilometratge novembre (203q.) Sra. C.E.F. 48,75 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

05/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2013/1883 Suministrament d'aigua i 
gots//Subministrament telecomunicació OIT 
(octubre 

COMERCIAL BORDOY / 
AENA AEROPUERTOS, SA 

111,41 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

10/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2013/1908  Diversos segons relació 
adjunta 

2351,2 
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DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

10/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2013/1909 Missatgeria Retto Express, SL 15,37 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

10/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2013/1910 DELIVRA, S.L.U. 63,7 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

10/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2013/1911 Despeses aigua octubre MANANTIAL DE SALUD, SL 121,38 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

10/12/13 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

J/2013/257  D.I.Projectes 20,06 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

11/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2013/1919  D.I.Projectes 2848,22 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

11/12/13 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

Contractació del servei d'assessorament tècnic  
i supervisió dels jardins de Raixa. 

Sr. A. GD.S 842,44 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

12/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Contractació lloguer amb opció de compra de 4 
fotocopiadores. 

CANON ESPAÑA, SA 167,1 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

12/12/13 ADJUDICACIÓ 
EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ 

Abonament tasa per publicació al BOIB el 
Contracte d'obres projecte de rehabilitació de 
la casa Tafona de Can Boi com a refugi. 

D .I. Projectes 209,34 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

12/12/13 ADJUDICACIÓ 
EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ 

Abonament tasa per publicació al BOIB el 
Contracte d'obres projecte de reforma interior 
del refugi de Tossals Verds. 

D. I. Projectes 201,64 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

12/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Servei de Procurador dels Tribunals del CIM 
(1R-13, de 29/11/13) 

Sra MªL. V.F. 4205,94 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

12/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Arbitratge jornades de petanca Federación Balear de 
Petanca 

150 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

12/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Servei de 6 punts wifi al CIM novembre 2013 WIFIBALEARES, S.L. 508,2 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

12/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Servei per la implantació d'una eina de gestió 
de projectes informàtics. (Fact. nº220/11/13 de 
28/11/13 

SM2 BALEARES, SA 1706,1 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

12/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2013/1955 Material per comunicacións/ 2 
llicencies per programa 

Telefónica Mobiles España, 
SA/BENTLEY Sistems 
Ibérica, SA 

2577,3 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

12/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2013/1953 Diversos segons relació 
adjunta 

6217,82 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

12/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2013/1949 Manteniment del equipament del 
arxiver del servei de correu electrònic del CIM 

BRUJULA TECNOLOGISAS 
DE LA INFORMACIÓN, SA 

2627,26 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

12/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2013/1947 Diversos segons relació 
adjunta 

2131,49 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

12/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2013/1951 Transport dels gegants del CIM  a 
diferents indrets de Mallorca 

TRANSPORTES 
FRANCISCO NAVIO, SL 

1510,08 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

12/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2013/1950 Segell Trodat printy datador 
4726/29 

COPISTERIA OMS 48, SL 172,48 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

12/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2013/1948 Rotulació per adaptació 
normativa a Raixa/ Material per arreglar 
teulada 

Compañia Gral.Rotulación y 
marcaje, SL/La Herramienta 
Balear, SA 

2012,71 
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DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

13/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Manteniment del webmail i agenda corporatiu 
2013-2014  

INFORMÀTICA EL CORTE 
INGLES, SA 

1468,29 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

13/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2013/2019 DISTRIBUIDORA ROTGER, 
SL 

362,07 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

13/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

R. O. derivada de la fact. 13/01/007487 
20/09/13 

BALEAR DE 
ASCENSORES, SL 

483,41 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

13/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2013/1987  Diversos segons relació 
adjunta 

2373,92 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

13/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2013/1985 Diversos segons relació 
adjunta 

2809,39 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

13/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Manteniment del sistema de gestió econòmica 
pel 2013 

AYTOS. CPD, SL 5343,59 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

13/12/13 INICIAR EXPEDIENT De responsabilidad patrimonial per reclamació 
interposada. 

Calle Cruzada, SL 0 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

16/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2013/2031 Elaboració d'un catàleg de 
serveis 

Geochelone Sulcata, SL 2722,5 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

30/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Adquisició llibres/ Despeses fotocopiadora Editorial Aranzadi, 
SA/Canon España, SA 

280,82 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

16/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2013/2032 Pagament de l'IVA d'una provisió 
de fons 

Carlos RdT.C. 304,5 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

16/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2013/2034 Despeses fotocopiadora  Model 
IR ADV 4045I 

CANON ESPAÑA, SA 245,44 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

16/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2013/2035 Presentació d'una sol·licitud de 
transferencía de l'exp. Marca Nacional 

CONSULPI, SL 295,55 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

30/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2013/2013  Diversos segons relació 
adjunta 

549,32 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

16/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2013/2015 Diversos segons relació 
adjunta 

1240,36 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

16/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2013/2016 Despeses fotocopiadora  CANON ESPAÑA, SA 718,47 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

16/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

R.O. núm.CE13-M-168 de 31 d'octubre de 
2013 

CABLEUROPA S.A.U. 18452,5 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

16/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2013/2021 Diversos segons relació 
adjunta 

7761,2 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

16/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Adquisició de a SAIS per el servei 
d'informàtica. 

Schneider Electric It Spain 
SLU 

16504,4 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

16/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Servei de telecomunicacions del CIM-Fact. 
nº.28-K3Z0-000135 DE 10/11/2013novembre 
2013 

Telefonica Moviles España, 
SA 

6981,23 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

16/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Fact. nº 841323723 d 4/12/13 Canon España, SA 334,2 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

16/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Fact. nº 841323724 de 4/12/2013 CANON ESPAÑA, SA 392,96 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

16/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Fact. nº300598891 de 25/11/2013 CANON ESPAÑA, SA 333,16 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

16/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2013/2013 Diversos segons relació 
adjunta 

549,32 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

16/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2013/2014  Diversos segons relació 
adjunta 

280,82 
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DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

18/12/13 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

Equipament de l'Oficina d'Informació Turística 
de l'Aeroport 

OFITA INTERIORES, 
SA//SPREENS PUBLICITAT 

3552,19 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

18/12/13 DEVOLUCIÓ FIANÇA Definitiva pel contracte de servei de disseny Industrias Gráficas 
Mallorquinas, SA 

6456,81 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

17/12/13 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

J/2013/265  SE CORREOS Y 
TELEGRAFOS 

746,29 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

19/12/13 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

J/2013/271  Diversos segons relació 
adjunta 

2789,04 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

24/10/13 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 219/2013 EMC STOCKHOLM AB 241,13 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

24/10/13 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 218/2013 HOPI S.A. 885,42 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

24/10/13 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 344/2012 PROMOCIONES Y 
CONTRUCCIONES 
SOBMOR 2007 S.L. 

811,71 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

24/10/13 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 217/2013 EDILOCAL S.L. 397,74 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

24/10/13 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 214/2013 PROBADE ILLES S.L. 1657,6 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

24/10/13 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 213/2013 E.O.L. 356,55 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

24/10/13 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 210/2013 SANTANDER LEASE S.A. 2947 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

24/10/13 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 204/2013 CONGREGACIÓN DE LOS 
HERMANOS DE LAS 
ESCUELAS CRISTIANAS 

2284,02 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

24/10/13 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 201/2013 M.A.F.S. 971,45 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

24/10/13 ALTRES CANCEL·LACIÓ DIPÒSIT OCUPACIÓ FINCA 
69 OBRA "PROJECTE DE MODIFICAT 1 
VARIANT DE LLUBÍ" 

J.T.R. 323,24 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/10/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT OBRA IMPULSIÓ AIGÜES 
RESIDUALS I COL·LOCACIÓ D'UN HIDRANT 
AL PARC DE BOMBERS D'ARTÀ 

HERMANOS GOST SIMÓ 
S.A. 

20969,87 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/10/13 ALTRES CONTRACTACIÓ CENTRALITZADA 
FOTOCOPIADORA PER A LA INTERVENCIÓ 
DELEGADA DEL DEPARTAMENT 
D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA 

CANON ESPAÑA S.A. 9345,75 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

28/10/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES FUNCIONAMENT 
ORDINARI LA MISERICÒRDIA 

? 582,31 



 114

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

28/10/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES FUNCIONAMENT 
ORDINARI SERVEIS GENERALS 

? 373,34 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

28/10/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES FUNCIONAMENT 
ORDINARI SERVEIS GENERALS 

? 1115,25 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

28/10/13 INICIAR EXPEDIENT INICI EXPEDIENT TRANSMISSIÓ MORTIS 
CAUSA DE L'ACCIÓ NUM. 7 DE LA SÈRIE 
SEGONA 

J.G.G.C.A.  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

28/10/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES FUNCIONAMENT 
ORDINARI LLAR DE LA JOVENTUT 

? 1807,59 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

28/10/13 ALTRES ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DEL 
SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA 
ELÈCTRICA PER AL CONSELL DE 
MALLORCA I L'IEHM 

ENDESA ENERGIA SAU 2324524,5 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

28/10/13 ALTRES NOMENAMENT COORDINADOR DE 
SEGURETAT I SALUT EN FASE 
D'EXECUCIÓ DE LES OBRES DE 
REPARACIÓ DE LES TORRES DELS PARCS 
DE BOMBERS DE CALVIÀ, INCA I MANACOR 
I APROVACIÓ DEL PLA DE SEGURETAT I 
SALUT PER A CADASCUNA DE LES OBRES 
ESMENTADES 

G.S.C.  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

29/10/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES FUNCIONAMENT 
ORDINARI SERVEIS GENERALS 

? 64,76 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

29/10/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES FUNCIONAMENT 
ORDINARI SERVEIS GENERALS 

? 5120,91 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30/10/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

CONCESSIÓ D'UNAS BESTRETA DEL 100% 
DE L'APROTACIÓ ANUAL 

FUNDACIÓ COLL 
BARDOLET 

3000 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30/10/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES VIGILÀNCIA 
EDIFICIS DEL CONSELL DE MALLORCA 

CIA. MEDITERRANEA DE 
VIGILANCIA S.A. 

29342,52 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30/10/13 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ DE BESTRETA DE CAIXA 
FIXA 

SERVEIS GENERALS 1273,08 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30/10/13 INICIAR EXPEDIENT INICI EXPEDIENT CONTRACTACIÓ 
SUBMINISTRAMENT FOTOCOPIADORA PER 
AL SERVEI DE FORMACIÓ  

?  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30/10/13 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ DE BESTRETA DE CAIXA 
FIXA 

SERVEIS GENERALS 981,33 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

31/10/13 ALTRES REGULARITZACIÓ JURÍDICA DE L'ACCIÓ 7 
DE LA SÈRIE SEGONA DEL TEATRE 
PRINCIPAL 

J.G.G.C.A.  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

09/01/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS PROPIS 
ANGLES 

MABM 112,9 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

09/01/13 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS FILL 
ENGINYERIA 

CMG 266,3 
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DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

09/01/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS PROPIS 
MASTER GRAFOLOGIA I 
DOUMENTOSCOPIA 

MCPM 272,85 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

09/01/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS PROPIS 
ANGLES BASIC 2 

AMCC 112,9 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

09/01/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS PROPIS 
DRET 

EGP 206,99 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

09/01/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS PROPIS 
PSICOLOGIA 

AMHC 310,38 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

09/01/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS FILLA 
GRAU DRET I ADE 

JSC 620,98 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

09/01/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS FILL 
GRAU ENGINYERIA 

PRR 327,75 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

09/01/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS PROPIS 
GRAU ENEGINYERIA EDIFICACIO 

MARC 131,1 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

09/01/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS PROPIS 
PSICOLOGIA 

CEF 141,13 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

09/01/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS FILLA 
FARMACIA  

PRR 327,75 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

09/01/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS PROPIS 
CIENCIES TREBALL 

RSM 211,69 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

09/01/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS FILL 
RELACIONS LABORAL I FINANCES 

BAA 677,43 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

09/01/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS FILLA 
MASTER ABOGACIA I MASTER DRET 
NEGOCIS 

GOSG 1411,32 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

09/01/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS FILLA 
BIOLOGIA 

MAB 393,3 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

09/01/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS FILL 
GRAU ENGINYERIA TELEMATICA 

BLF 218,5 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

09/01/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS FILLA 
GRAU ENGINYERIA 

FCM 327,75 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

09/01/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS FILL 
GRAU ENGINYERIA 

FCM 655,51 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

09/01/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS PROPIS 
GRAU MULTIMEDIA 

FSS 112,9 
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DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

09/01/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS PROPIS 
ANGLES 

MCG 37,63 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

09/01/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS PROPIS 
DRET 

MCG 112,9 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

09/01/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS FILL 
GRAU ENGINYERIA INFORMATICA 

JJRF 655,51 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

09/01/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS FILLA 
GRAU GESTIO AERONAUTICA 

FSS 479,85 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

09/01/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS FILL  
ENGINYERIA  

ASP  327,75 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

09/01/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS PROPIS 
DRET 

VGG 112,9 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

09/01/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS FILL 
TURISME 

JMPS 564,53 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

09/01/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS FILL 
GRAU LLENGUA I LLETERATURA 

JMRP 564,53 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

09/01/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS FILLA 
ART DRAMATIC 

JBPF 862,67 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

09/01/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS PROPIS 
TECNIC SUEPRIOR EDUCACIO INFANTIL 

IIV 97,84 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

09/01/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS FILL 
GRAU ENGINYERIA 

ARPG 327,75 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

09/01/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS FILLA 
GRAU TREBALL SOCIAL 

MJMP 733,88 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

09/01/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS FILL  
PROPIS ANGLES 

VGG 112,9 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

09/01/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS FILL  
PROPIS CATALA I ALEMANY 

JBPF 225,8 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

09/01/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS PROPIS 
ARQUITECTURA TECNICA 

ACB 63,11 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

09/01/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS PROPIS ESS 112,9 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

09/01/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS FILLA 
MEDICINA 

BMS 699,21 
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DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

09/01/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS FILLA 
RELACIONS LABORALS 

PMM 564,53 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

09/01/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS PROPIS 
ANGLES  

JMMB 112,9 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

09/01/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS FILLA 
ANGLES 

FRP 112,9 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

09/01/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS PROPIS 
ANGLES AVANÇAT 

JACS 112,9 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

09/01/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS PROPIS 
GRAU SUPERIOR PROJECTES EDIFICACIO 

JRC 97,84 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

09/01/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS FILL  
BIOLOGIA 

BSR 655,51 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

09/01/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS PROPIS 
ANGLES BASIC 2 

CNF 112,9 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

09/01/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS FILL 
ENGINYERIA MECANICA 

ASP 262,2 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

09/01/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS PROPIS 
FRACES BASIC 1 

MGP 112,9 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

09/01/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS FILL 
ARQUEOLOGIA  

MERM 564,53 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

09/01/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS PROPIS 
RELACIONS LABORALS 

MAEM 112,9 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

09/01/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS FILLA 
INFERMERIA  

MJRP 564,53 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

09/01/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS PROPIS 
ANGLES AVANÇAT 1 

MVD 112,2 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

09/01/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS FILL 
MASTER CREACIO VIDEOJOCS 

BLF 564,53 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

09/01/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS PROPIS 
ANGLES BASIC 2 

MRPE 112,9 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

09/01/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS PROPIS 
PSICOLOGIA 

JLFL 112,9 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

09/01/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS PROPIS 
ANGLES  BASIC 2 

JCA 112,9 
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DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

09/01/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS FILLA 
FARMACIA 

CBM 721,06 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

09/01/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS FILLA 
ADE 

ARO 564,53 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

09/01/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS FILL ADE JMM 564,53 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

09/01/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS PROPIS 
FRANCES B1 

RHRM 112,9 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

09/01/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS FILLA 
DRET 

FBS 508,07 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

09/01/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS PROPIS 
MASTER DRET ESPORTIU 

RMGR 564,53 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

09/01/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS FILL 
ECONOMIA 

RFB 254,03 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

09/01/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS PROPIS 
ALEMANY AVANÇAT 2 

RHRM 112,9 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

09/01/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS PROPIS 
ANGLES C1 

CHM 112,9 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

09/01/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS FILL ADE JOSG 564,53 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

09/01/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS FILLA 
GRAU EDUCACIO INFANTIL 

FMS 564,53 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

09/01/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS FILL 
GRAU EDUCACIO PRIMARIA 

JFD 508,07 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

09/01/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS PROPIS 
ANGLES AVANÇAT 1 

JMPC 112,9 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

09/01/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS FILLA 
TURISME 

FXMT 564,53 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

09/01/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS FILL  
ARQUITECTURA 

MMMG 32,77 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

09/01/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS FILL 
ENGINYERIA INFORMATICA 

CMRA 655,51 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

09/01/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS FILLA 
ARQUITECTURA 

CMG 338,68 
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DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

09/01/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS FILL  
RELACIONS LABORALS  

AMCC 338,71 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

09/01/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS FILLA 
GESTIO AERONAUTICA 

CTP-P 655,51 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

09/01/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS FILL  
ECONOMIA 

PMRB 508,07 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

09/01/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS PROPIS 
ACCES UNIVERSITAT 

JABR 195,68 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

09/01/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS FILL 
DRET 

GVV 564,53 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

09/01/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS FILL  
ENGINYERIA 

PMM 589,95 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

09/01/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS FILL 
ENGINYERIA 

PMM 589,95 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

09/01/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS FILLA 
DRET 

CGG 564,53 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

09/01/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS FILL 
MASTER HISENDA PUBLICA 

GCM 602,16 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

09/01/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS FILL 
ENGINYERIA CIVIL 

CCS 655,51 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

09/01/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS FILL 
ARQUITECTURA 

JJRA 327,75 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

09/01/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS FILL 
TREBALL SOCIAL 

YIGS 564,53 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

09/01/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS FILL 
CIENCIES I TECNOLOGIES DE 
L'EDIFICACIO 

MMD 163,87 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

09/01/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS FILL 
CIENCIES ACTIVITAT FISICA I L'ESPORT 

JGL 564,53 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

09/01/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS PROPIS 
FRANCES AVANÇAT1 

JOM 112,9 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

09/01/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS PROPIS 
PSICOLOGIA  

ALA 470,44 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

09/01/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS FILLA 
ECONOMIA 

CGG 282,26 
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DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

09/01/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS PROPIS 
SINES BASIC A 

DMFP 112,9 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

09/01/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS FILL  
ENGINYERIA 

BSM 655,51 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

09/01/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS PROPIS 
ANGLES BASIC 1 

JML 112,9 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

09/01/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS FILL 
ENGINYERIA 

ASB 655,51 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

09/01/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS PROPIS 
DRET 

AGC 602,16 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

09/01/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS FILL 
CIENCIES DE L'ACTIVITAT FISICA I DE 
L'ESPORT 

MCC 282,26 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

09/01/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS FILL  
HISTORIA 

MMBM 97,28 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

09/01/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS PROPIS 
FRANCES 2 

FMP 112,9 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

09/01/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS PROPIS 
CIENCIES JURIDIQUES 

MCPB 169,35 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

09/01/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS PROPIS 
TREBALL SOCIAL 

MMBM 57,22 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

09/01/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS FILLA 
GRAU EDUCACIO PRIMARIA 

JCG 564,53 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

09/01/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS FILL 
FARMACIA 

MPR 655,51 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

09/01/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS FILL 
MEDICINA 

JFN 655,51 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

09/01/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS FILL  
MATEMATIQUES  

APR 655,51 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

09/01/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS FILL 
DRET 

JMV 564,53 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

09/01/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS FILLA 
PUBLICITAT 

MPM 564,53 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

09/01/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS FILL 
MEDINA 

BMS 688,28 
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DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23/10/13 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS PROPIS 
RELACION LABORAL 

CMSP 564,53 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23/10/13 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS FILLA 
ECONOMIA 

JCRM 564,53 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23/10/13 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS FILLA 
GRAU CONSERVACIO I RESTAURACIO 

GVF 564,53 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23/10/13 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS FILL 
DRET 

RMMP 564,53 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

29/11/13 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS FILLA 
ADE 

JANA 564,53 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

29/01/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS FILLA 
ADE 

ACC 564,53 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

29/11/13 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS FILL 
BIOLOGIA 

GAC 655,51 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

29/11/13 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS PROPIS 
ANGLES AVANÇAT 1 

RPCM 112,9 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

09/01/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS FILL  
ANGLES  

MMSD 112,9 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

09/01/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS FILLA 
ANGLES  

MMSD 112,9 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

09/01/14 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

CONCESSIO COMPLEMENT 
PRODUCTIVITAT SOTSOFICIALS BOMBERS 
GUARDES LOCALITZACIO 

PERSONAL ADSCRIT COS 
BOMBERS 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

09/01/14 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

CONCESSIO COMPLÑEMENT 
PRODUCTIVITAT SERGENTS/CAPS ZONA 
SERVE PR GUARDIES LOCALITZACIO 

PERSONAL ADSCRIT COS 
BOMBERS 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

09/01/14 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

CONCESSIO COMPLEMENT 
PRODUCTIVITAT CAP SERVEI SERVEI 
BOMBERS GUARDIES LOCALITZACIO 

SRV 3049,77 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/01/14 NOMENAMENT 
FUNCIONARI INTERÍ 

NOMENAMENT I/O PRESA POSSESSIO 
LLOC TREBALL (ART 10.1.b LLEI 7/2007 I 
ART 15.2.b LLEI 3/2007) 

MICP  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16/12/13 FINALITZACIÓ 
INTERINITAT 

CESSAMENT LLOC TREBALL OJCG  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

27/12/13 CESSAMENT EN 
LLOC DE TREBALL 

RENUNCIA/BAIXA VOLUNTARIA  JAAB  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16/12/13 CESSAMENT EN 
LLOC DE TREBALL 

GRAN INVALIDESSA MAET  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

18/12/13 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

CESSAMENT I PRESA POSSESSIO LLOC 
TREBALL EFECTUATS PER LA MATEIXA 
AUTORITAT 

MGHS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/01/14 PERMIS 
MATERNITAT/PATER
NITAT 

LLICENCIA O PERMIS  - PATERNITAT EVQ  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23/12/13 PERMIS 
MATERNITAT/PATER
NITAT 

LLICENCIA / PERMIS PATERNITAT FXBS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/01/14 PERMIS 
MATERNITAT/PATER
NITAT 

LLICENCIA O PERMIS - PATERNITAT ART 24 
BIS ACORDS PERSONAL FUNCIONARI 

PJRA  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

10/12/13 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

RECTIFICACIO RESOLUCIO REDUCCIO 
JORNADA 

VGG  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

09/01/14 REDUCCIÓ 
JORNADA LABORAL 

REDUCCIO JORNADA PMTD  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/01/14 REDUCCIÓ 
JORNADA LABORAL 

REDUCCIO JORNADA EVQ  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

17/12/13 REDUCCIÓ 
JORNADA LABORAL 

REDUCCIO JORNADA ALC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

19/12/13 REDUCCIÓ 
JORNADA LABORAL 

REDUCCIO JORNADA ABS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

18/12/13 REDUCCIÓ 
JORNADA LABORAL 

REDUCCIO JORNADA FJRL  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23/12/13 REDUCCIÓ 
JORNADA LABORAL 

REDUCCIO JORNADA FXBS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23/12/13 INICIAR EXPEDIENT EXPEDIENT AUDA PER ESCOLARITAT FXBS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/01/14 INICIAR EXPEDIENT EXPEDIENT AJUDA PER ESCOLARITAT EVQ  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

10/12/13 INICIAR EXPEDIENT EXPEDIENT AJUDA PER ESCOLARITAT MAAA  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

09/01/14 ALTRES INCLUSIO NOMINA AJUDES PROTESIS PERSONAL ADSCRIT AL 
CIM 

4250 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

12/12/13 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

RECTIFICACIO RESOLUCIO ABONAMENT 
IMPARTICIO CURS 

TOP  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

09/01/14 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

ATORGAMENT COMPLEMENT 
PRODUCTIVITAT 

JGP 34,33 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

09/01/14 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

ATORGAMENT COMPLEMENT 
PRODUCTIVITAT  

ESC 34,33 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

10/12/13 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

HORES EXTRAORDINARIES  JMF  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

18/12/13 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

HORES EXTRAORDINARIES PERSONAL ADSCRIT AL 
CIM (TEATRE PRINCIPAL) 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

09/01/14 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

HORES EXTRAORDINARIES  PERSONAL OIT  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

09/01/14 ALTRES ABONAMENT AJUDES CONCEPTE 
PROTESIS 

FHV 680 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

09/01/14 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

CONCESSIO BESTRETA  RHL 1467,84 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

17/12/13 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

CONCESSI BESTRETA  MARC 1218,96 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

11/12/13 ALTRES AJUDA ECONOMICA JUBILACIO ESPECIAL  JFH 4114,3 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

09/01/14 ALTRES AJUDA MINUSVALIDESA RSM 293,22 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

10/12/13 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

RECONEIXEMENT DRET 100% 
RETRIBUCIONS SITUACIO IT 

JRM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

12/12/13 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

RECONEIXEMENT DRET 100% 
RETRIBUCIONS SITUACIO IT 

DGR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

12/12/13 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

RECONEIXEMENT DRET 100% 
RETRIBUCIONS SITUACIO IT 

DAAC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

12/12/13 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

RECONEIXEMENT DRET 100% 
RETRIBUCIONS SITUACIO IT 

MMRL  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16/12/13 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

RECONEIXEMENT DRET 100% 
RETRIBUCIONS SITUACIO IT 

CRR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16/12/13 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

RECONEIXEMENT DRET 100% 
RETRIBUCIONS SITUACIO IT 

CRR  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16/12/13 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

RECONEIXEMENT DRET 100% 
RETRIBUCIONS SITUACIO IT 

MMD  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16/12/13 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

RECONEIXEMENT DRET 100% 
RETRIBUCIONS SITUACIO IT 

CCP  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

18/12/13 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

RECONEIXEMENT DRET 100% 
RETRIBUCIONS SITUACIO IT 

BAM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

18/12/13 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

RECONEIXEMENT DRET 100% 
RETRIBUCIONS SITUACIO IT 

JPM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

18/12/13 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

RECONEIXEMENT DRET 100% 
RETRIBUCIONS SITUACIO IT 

MIMS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

18/12/13 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

RECONEIXEMENT DRET 100% 
RETRIBUCIONS SITUACIO IT 

SAL  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

19/12/13 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

RECONEIXEMENT DRET 100% 
RETRIBUCIONS SITUACIO IT 

ACR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/01/14 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

RECONEIXEMENT DRET 100% 
RETRIBUCIONS SITUACIO IT 

JMFE  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

09/01/14 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

RECONEIXEMENT DRET 100% 
RETRIBUCIONS SITUACIO IT 

?  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23/12/13 PRORROGA 
INTERINITAT 

PRORROGA PRESTACIO SERVEIS REGIM 
INTERINITAT PER ACUMULACIO DE 
TASQUES 

FCV  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

18/12/13 PRORROGA 
INTERINITAT 

PRORROGA PRESTACIO SERVEIS REGIM 
INTERINITAT PER ACUMULACIO DE 
TASQUES 

IPS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

18/12/13 PRORROGA 
INTERINITAT 

PRORROGA PRESTACIO SERVEIS REGIM 
INTERINITAT PER ACUMULACIO DE 
TASQUES 

AIV  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

18/12/13 PRORROGA 
INTERINITAT 

PRORROGA PRESTACIO SERVEIS REGIM 
INTERINITAT PER ACUMULACIO DE 
TASQUES 

JCR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

18/12/13 PROCEDIMENT 
DESPESES 
DESPLAÇAMENT 

PRORROGA PRESTACIO SERVEIS REGIM 
INTERINITAT PER ACUMULACIO DE 
TASQUES 

MCR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

07/01/14 PRORROGA 
INTERINITAT 

PRORROGA PRESTACIO SERVEIS REGIM 
INTERINITAT PER ACUMULACIO DE 
TASQUES 

AAQV  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

07/01/14 PRORROGA 
INTERINITAT 

PRORROGA PRESTACIO SERVEIS REGIM 
INTERINITAT PER ACUMULACIO DE 
TASQUES 

MMFG  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

17/12/13 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

RELACIO FACTURES 54/22110/20131219 
RECEPTES PERSONAL CIM 

COL·LEGI OFICIAL 
FARMACEUTICS ILLES 
BALEARS  

2678,95 
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DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

10/12/13 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

RELACIO FACTURES 54/92060/20131203 
DPT HISENDA I FUNCIO PUBLICA 

PERSONES FISIQUES I 
JURIDIQUES 

5720 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16/12/13 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

RELACIO FACTURES 54/92060/20131218 
DPT  HISENDA I FUNCIO PUBLICA 

PERSONES FISIQUES O 
JURIDIQUES 

2436,27 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

10/12/13 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

RELACIO FACTURES 54/92060/20131204 
DPT HISENDA I FUNCIO PUBLICA 

PERSONES FISIQUES O 
JURIDIQUES 

2860 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16/12/13 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

RELACIO FACTURES 54/92060/20131207 
DPT HISENDA I FUNCIO PUBLICA 

JSC 1440 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13/12/13 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

RELACIO FACTURES 54/92060/20131217 
DPT HISENDA I FUNCIO PUBLICA 

PERSONES FISIQUES O 
JURIDIQUES 

3743,74 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13/12/13 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

RELACIO FACTURES 54/92060/20131208 
DPT HISENDA I FUNCIO PUBLICA 

INAPA ESPAÑA 
DISTRIBUCION PAPEL, SA 

257,73 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13/12/13 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

RELACIO FACTURES 54/92060/20131212 
DPT HISENDA I FUNCIO PUBLICA 

CANON ESPAÑA, SA 250,47 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

12/12/13 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

RELACIO FACTURES 54/92060/20131211 
DPT HISENDA I FUNCIO PUBLICA 

PERSONES FISIQUES I 
JURIDIQUES 

4360 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

12/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXMENT OBLIGACIONS CREU ROTJA ESPAÑOLA  3200 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

12/12/13 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

RELACIO FACTURES 54/92060/20131205 
DPT HISENDA I FUNCIO PUBLICA 

PERSONES FISIQUES I 
JURIDIQUES 

4445 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

12/12/13 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

RELACIO FACTURES 54/92060/20131206 
DPT HISENDA I FUNCIO PUBLICA 

PERSONES FISIQUES I 
JURIDIQUES 

3881,04 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

12/12/13 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

RELACIO FACTURES 54/92060/20131210 
DPT HISENDA I FUNCIO PUBLICA 

PERSONES FISIQUES O 
JURIDIQUES 

1920 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

09/01/14 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

CONCESSIO BESTRETA GMP 1395,96 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13/01/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI  FXBS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13/01/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI  AFC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13/01/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI  PVC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13/01/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI  AVR  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13/01/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI  SMS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13/01/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI  VGL  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13/01/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI  FNH  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13/01/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI  GAG  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13/01/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI  VRB  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13/01/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI  ELR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13/01/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI  MCG  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13/01/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI  FRO  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13/01/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI  JARP  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13/01/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI  MABM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13/01/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI  MCEA  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13/01/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI  FCQ  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13/01/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI  MMMG  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13/01/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI  MMBS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13/01/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI  IGL  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

09/01/14 ALTRES RETRIBUCIONS PERSONAL AL SERVEI CIM 
PER L'ANY 2014 

PERSONAL ADSCRIT AL 
CIM 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/01/14 ALTRES AUTORITZACIO DPT MEDI AMBIENT PER 
REALITZAR SELECCIONS PERSONAL 

ALTRES  



 127

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

18/12/13 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

RECTIFICAR ERROR MARTERIAL 
AUTORITZACIO DOCENT QUE IMPARTIRA 
ACTIVITAT FORMATIVA CURS RESCAT 
MUNTANYA 

ALTRES  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

19/12/13 ALTRES SOL·LICITUD FLEXIBILITAT HORARIA  VGG  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

18/12/13 ALTRES SOL·LICITUD REINCORPORACIO SERU 
LLOC TREBALL  

ACB  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30/12/13 ALTRES ABONAMENT LLIURAMENT A COMPTA 
NOMINA  

EMJP 1300 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

19/12/13 APROVACIÓ 
NÒMINA 

APROVACIO NOMINA  DESEMBRE 2013 PERSONAL ADSCRIT AL 
CIM 

5303730,39 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

19/12/13 RETENCIONS DE 
NÒMINES 

RETENCIONS JUDICIALS I 
ADMINISTRATIVES APLICADES PERSONAL 
CIM DESEMBRE  

SINDICATS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13/12/13 ALTRES PROPOSTA RESOLUCIO REFERENT 
INCIDENCIA QUE ES VA PRODUIR DIA 
11/10/2013 AL PARC DE CALVIA 

ALTRES  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/01/14 ALTRES TERMINI PER GAUDIR DIA ADDICIONAL 
PER ASSUMPTES PARTICULARS 

PERSONAL ADSCRIT AL 
CIM 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

12/12/13 BORSA INTERINS MODICIFCIO CONVOCATORIA PER 
CONSTITUIR BORSES TECNIC GRAU MITJA 
D'EMERGENCIES  BBOIB Nº 49 11/04/2013 

ALTRES  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/12/14 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZACIO, DISPOSICIO I 
RECONEIXEMENT DE LA DESPESA 
RELATIVA INGRES QUOTES SEGURETAT 
SOCIAL NOVEMBRE   

TRESORERIA GENERAL 
DE LA SEGURETAT 
SOCIAL  

1076634 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

11/12/13 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

RECTIFICACIO RESOLUCIO NOMENAMENT  FMF  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/12/13 ALTRES COMPLIMENT PARCIAL SENTENCIA NUM 
32/2013 SALA SOCIAL TSJIB, DEPOSIT I 
CONSIGNACIO DIFERENCIES 
INDEMNITZACIO (AUTO ACLARIMENT DATA 
3/6/13) 

VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

18/12/13 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXP. AL-2013/166 B.C.G.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

13/12/13 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXP. AL-2013/126 U.S  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

18/12/13 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXP. AL-2013/155 INVERSIONES PASCUAL 
SL 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

16/12/13 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXP. AL-2013/147 J.S.  
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

19/12/13 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXP. AL-2013/152 F.K.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

18/12/13 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXP. AL-2013/165 A.H.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

05/06/13 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXP. 001880/2013 A 001891/2013 
 
 
 

VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

10/12/13 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXP. 004428/2013 A 004437/2013 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

13/12/13 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXP. 004448/2013 A 004456/2013 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

12/12/13 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXP. 004438/2013 A 004447/2013 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

30/12/13 ALTRES DECLARACIÓ INTERÉS GENERAL NÚM. 
EXP.00088/2013-XIG 

NA CAPELLOT, SL  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

30/12/13 ALTRES DECLARACIÓ INTERÉS GENERAL NÚM. 
EXP. 000079/2013-XIG 

C.D.L.N.S.J.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

30/12/13 ALTRES DECLARACIÓ INTERÉS GENERAL NÚM. 
EXP. 000061/2013 I 000086/2013-XIG            

A.R.S.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20/12/13 ALTRES DECLARACIÓ INTERÉS GENERAL NÚM. 
EXP. 000056/2013-XIG 

VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20/12/13 ALTRES DECLARACIÓ INTERÉS GENERAL EXP. 
NÚM. 000134/2010-XIG 

M.C.R.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20/12/13 ALTRES DECLARACIÓ INTRÉS GENERAL NÚM. 
EXP.000057/2013-XIG 

ENDESA DISTRIBUCION 
ELECTRICA SLU 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20/12/13 ALTRES DECLARACIÓ INTERÉS GENERAL NÚM. 
EXP. 000080/2013-XIG 

J.C.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20/12/13 ALTRES DECLARACIÓ INTERÉS GENRAL NÚM. EXP. 
000059/2013-XIG 

G.R.M.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

30/12/13 ALTRES DECLARACIÓ INTERÉS GENERAL NÚM. 
EXP. 000130/2013-XIG 

ENDESA DISTRIBUCIO 
ELECTRICA SLU 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

02/01/14 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXP. 000065/2013 ANKIMO 10 SL  
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

02/01/14 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXP. 000135/2012-HLSR M.P.B.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

02/01/14 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXP. 000126/2013-HLSR M.D.C.R.M.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

02/01/14 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXP. 000071/2013-HLSR BEACH &COUNTRY SL  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

02/01/14 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM.EXP.000111/2013-HLSR M.P.B.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

02/01/14 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXP. 000108/2013-HLSR C.M.G  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

02/01/14 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXP. 000279/2009-HLSR C.R.G.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

02/01/14 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXP.000157/2012-HLSR BONANOVA 797 SL  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

12/12/13 ALTRES DICTAMEN INTEGRAT DE L'ACTIVITAT 
NÚM. EXP. 22/2013 SAC 

ESTACIÓ D'AIGÜES 
RESIDUALS (EDAR) 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

11/12/13 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXP. 003214/2013 ESTEVE VILA ESTUDI SL  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

11/12/13 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXP. 003225/2013-EXPCED S.R.D.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

11/12/13 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

EXP.NÚM. 003224/2013-EXPCED S.R.D.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

17/12/13 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

EXP. NÚM. 003080/2013-EXPCED A.D.C.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

17/12/13 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

EXP. NÚM. 003109/2013-EXPCED W.S.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

17/12/13 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXP. 002970/2013-EXPCED L.S.A.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

12/12/13 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

EXP. NÚM. 002939/2013-EXPCED W.A.C.K.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

16/12/13 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

EXP. NÚM. 003250/2013-EXPCED A.G.M.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

10/12/13 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

EXP. NÚM. 003276/2013-EXPCED C.A.R.M.  
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

16/12/13 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

EXP. NÚM. 003234/2013 PROYECTOS E 
INVERSIONES SKY 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

16/12/13 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

EXP. NÚM. 003238/2013 M.A.R.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

12/12/13 ALTRES RESOLUCIÓ PROCEDIMENT 
SANCIONADOR SIMPLIFICAT EXP. ST 
5/2013 

ASOCIACIÓN ALCUDIA 
TAURINA 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

12/12/13 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM. EXP. 2013015335 F.J.T.E.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

12/12/13 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM. EXP. 2013009431 K.H.M.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

12/12/13 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

EXP. NÚM. 2012014219 AGRUPACIÓ D'OCI 
ESPORTIVA BOMBERS DE 
MALLORCA 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

28/10/13 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 1074/2013 CRTA MA-1 AJ. CALVIÀ  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

03/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 12/2012/F/1/02, FRA 48/13 ANETO CONSULTORES, 
SL 

12276,44 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

03/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 19/09 ABONAMENT QUARANTA-
CINQUENA CERTIFICACIÓ 

ELSAMEX, SA. 45062,27 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

03/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 13/2012/F/1/03 FRA 5/13  UTE ASSISTÈNCIA EL 
MOLINAR 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

04/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 33/10 TRENTENA CERTIFICACIÓ UTE CONSERVACIÓ 
INTEGRAL MA-13 

427232,05 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

04/12/13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

EXP 13/09  DRA OR-1153 QUARANTA-
SETENA CERTIFICACIÓ 

COMASA  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

04/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 8/2012/F/0/01TRENTENA 
CERTIFICACIÓ 

UTE PLA DE NA TESA 259896,38 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

03/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 7/2013 SEGONA CERTIFICACIÓ MAB, SL 10831,11 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

02/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 26/11  DINOVENA CERTIFICACIÓ UTE TÚNELES 9584,33 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

09/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 10/12 CINQUENA CERTIFICACIÓ UTE (FCC, AMER E HIJOS 
SA.) 

369108,48 
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

09/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 32/10 VINT-I-NOVENA CERTIFICACIÓ UTE EIX PONENT-
LLEVANT 

1415,29 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

09/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 20/09 QUARANTA-SETENA 
CERTIFICACIÓ 

MELCHOR MASCARÓ, SA. 112491,25 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

09/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 10/2013 PRIMERA CERTIFICACIÓ 
 

MAB, SL. 1264922,77 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

09/12/13 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 1113/2013 MA-1C CALVIÀ 2000,SA  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

10/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 11/2012/F/1/01 FRA. 43/2013 
 

GESTALIS, SL.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

10/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 13M00155  PAVIMENTS LLOSETA, SL 17968,5 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

10/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 13M01255 FRA A/418479 TOPOSISTEMAS, SL. 16621,95 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

10/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 16/09 QUARANTA-SETENA 
CERTIFICACIÓ 

MAN, SA 360012,16 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

10/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 04/2013 TERCERA CERTIFICACIÓ REFOART, SL. 65688,81 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

11/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 13M00455  ELSAMEX 57811,99 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

11/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 32/10 TRENTENA CERTIFICACIÓ UTE EIX PONENT-
LLEVANT 

688946,34 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

11/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES REF NÚM 
79/45300/20131027 

AGENCIA TRIBUTÀRIA DE 
LES ILLES BALEARS 

539,09 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

11/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ FACTURES REF 
79/45300/20130819 

AJUNTAMENT DE 
MANACOR 

113,45 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

11/12/13 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 1097/2013 MA-13 PK 35,90 CEPSA COMERCIAL 
PETRÓLEO, SA. 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

18/12/13 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXP. 004495/2013 A 004524/2013 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

30/12/13 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXP. 004594/2013 A 004609/2013 VARIS  
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

02/01/14 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXP. 000001/2014 A 000014/2014 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

19/12/13 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXP. 004525/2013 A 004551/2013 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20/12/13 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXP. 004552/2013 A 004572/2013 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

23/12/13 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXP. 004573/2013 A 004577/2013 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

27/12/13 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXP. 004578/2013 A 004593/2013 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

17/12/13 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXP. 004462/2013 A 004494/2013 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

12/12/13 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM. EXP. 2013014733 M.F.G  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

12/12/13 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM. EXP. 2013004702 SOL VIVA INVESTIMENTS, 
S.L. 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

16/12/13 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXP. 004457/2013 A 004461/2013 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

16/12/13 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVAR FACTURES DEL SERVEI 
D'URBANISME NÚM. Q/2013/2022 

INTERVENCIÓ GENERAL 931,82 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

17/12/13 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVAR FACTURES PROGRAMA 
ORGANS DE GOVERN NÚM. Q/2013/2061 

INTERVENCIÓ GENERAL 149,87 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

16/12/13 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVAR FACTURES SERVEI D'ITV 
NÚM.Q/2013/2018 

INTERVENCIÓ GENERAL 3712,46 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

12/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 12/13 ABONAMENT PRIMERA 
CERTIFICACIÓ 

FAS, SL. 31428,85 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

12/12/13 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

EXP 11/13 ABONAMENT PRIMERA 
CERTIFICACIÓ 

FAS, SL. 471872,35 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

12/12/13 INCLUSIÓ NÒMINA 
PER DIETES 

ASSISTÈNCIA JORNADES A MADRID SR J G R 547,75 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

13/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 53/10 ABONAMENT DINOVENA 
CERTIFICACIÓ 

MELCHOR MASCARÓ, SA.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

13/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 53/10 ABONAMENT VINTENA 
CERTIFICACIÓ 

MELCHOR MASCARO, SA.  
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

13/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 53/10 ABONAMENT VINT-I-UNENA 
CERTIFICACIÓ 

MELCHOR MASCARÓ, SA. 86560,67 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

13/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 26/10 ABONAMENT SALDO LIQUIDACIÓ VOPSA I PYOCSA 49485,54 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

13/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ FACTURES REF 
79/45300/2013090900 

CONSTRUCCIONES 
MARTINEZ Y LLADO, SL. 

884,51 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

13/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

FRA 19766 REF 79/45300/2013081300 SR R M K 15,26 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

13/12/13 EXPROPIACIÓ EXP CM-29 FINCA 73 APROVAR PREU JUST SR M M P 30507,99 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

12/12/13 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVAR FACTURES DEL SERVEI 
D'URBANISME NÚM. Q/2013/1929 

INTERVENCIÓ GENERAL 1591,28 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

13/12/13 EXPROPIACIÓ EXP CM-29 ADD 21 FINCA 34-B, 39 I 80 SR M LL LL I ALTRES 37463,3 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

13/12/13 EXPROPIACIÓ EXP CM-29 ADD 18 FINCA 70 I 71 SRA M P F I ALTRE 27178,7 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

13/12/13 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 520/5013B MA-6014 SON VERI CENTRE MEDIC DE 
LLEVANT, SL. 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

13/12/13 ALTRES EXP 8/2012/F/0/01 APROVAR PLA 
SEGURETAT I SALUT 

UTE PLA DE NA TESA  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

12/12/13 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVAR FACTURES SERVEI 
D'ACTIVITATS CLASSIFICADES NÚM. 
Q/2013/1942 

INTERVENCIÓ GENERAL 400,25 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

16/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES REF 
79/45300/2013102800 

RELACIÓ ADJUNTA 1857,83 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

16/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES REF 
79/45300/20131030 

RELACIÓ ADJUNTA 154,22 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

16/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES REF 
79/45300/20131029 

RELACIÓ ADJUNTA 642,3 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

16/12/13 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 1179/2013 MA-12 CAN PICAFORT AJUNTAMENT SANTA 
MARGALIDA 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

16/12/13 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 1083/2013 RED ELÉCTRICA DE 
ESPAÑA 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

16/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 12/13 ABONAMENT SEGONA 
CERTIFICACIÓ 

FAS, SL 41260,23 
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

13/12/13 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVAR FACTURES SERVEI ORGANS DE 
GOVERN DEP. D'URBANISME I TERRITORI 
NÚM. Q/2013/2000 

INTERVENCIÓ GENERAL 1918,43 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

16/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 10/13 ABONAMENT SEGONA I 
DARRERA  CERTIFICACIÓ 

MAB, SL 427095,46 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

19/12/13 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

DEL SERVEI D'ITV NÚM J/2013/270 INTERVENCIÓ GENERAL 1056,58 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

13/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

PER A L'ADAPTACIÓ DEL PLANTEJAMENT 
URBANISTIC MUNICIPAL AL PTM 

AJUNTAMENT DE 
BANYALBUFAR 

17845,67 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

30/12/13 ALTRES DECLARACIÓ INTERÉS GENERAL NÚM. 
EXP.000079/2013-XIG 

C.D.L.N.S.J  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

30/12/13 ALTRES DECLARACIÓ D'INTERÉS GENERAL  
NÚM.000061/2013-XIG 

A.R.S.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

30/12/13 ALTRES DECLARACIÓ INTERÉS GENERAL NÚM. 
000088/2013-XIG  

NA  CAPELLOT, SL  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

19/12/13 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA DE CAIXA FIXA 
DEL DEPARTAMENT D'URBANISME I 
TERRITORI J/2013/268 

INTERVENCIÓ GENERAL  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

19/12/13 ALTRES DICTAMEN INTEGRAT DE L'ACTIVITAT EXP, 
23/2013 SAC 

MARINS PLAYA, SA.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

02/01/14 ALTRES PERMIS PER DUR A TERME ACTIVITAT NO 
PERMANENT  

AJUNTAMENT DE SA 
POBLA 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

08/01/14 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXP. 000036/2014 A 000042/2014 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

03/01/14 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXP.000015/2014 A 000035/2014 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

16/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 12/2012/F/1/02 SISENA FACTURA ANETO CONSULTORES, 
SL. 

21870,73 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

16/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 9/2012 MF1 ABONAMENT SISENA 
CERTIFICACIÓ 

UTE SEGON CINTURÓ 
PALMA 

2672747,6 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

16/12/13 EXPROPIACIÓ EXP CM-60 ADD 29 LIQUIDACIÓ 
D'INTERESSOS 

SRA F R M I ALTRES  174,18 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

16/12/13 EXPROPIACIÓ EXP CM-60 ADD 26 FINCA 41 I 893 
LIQUIDACIÓ D'INTERESSOS 

SR B G V 287,85 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

16/12/13 EXPROPIACIÓ EXP CM-60 ADD 23 LIQUIDACIÓ 
D'INTERESSOS 

SRA M C S G I ALTRES 3837,38 
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

08/01/14 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXP. 003263/2013  CABRIANES SA  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

16/12/13 EXPROPIACIÓ EXP CM-60 ADD 22  LIQUIDACIÓ 
D'INTERESSOS 

SR A M N I ALTRES 412,03 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

16/12/13 EXPROPIACIÓ EXP CM-29 ADD 20  DIFERÈNCIA PREU 
JUST 

SRA A P O I ALTRE 30057,22 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

16/12/13 EXPROPIACIÓ EXP CM-29 ADD 16 PREU JUST SR M LL G I ALTRES 29316,8 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

16/12/13 ALTRES DEIXAR SENSE EFECTES RESOLUCIÓ DE 
13 DE MARÇ DE 2012 

SR M N M V  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

16/12/13 EXPROPIACIÓ EXP CM-60 ADD 48 LIQUIDACIÓ 
INTERESSOS 

SR B B B 49,98 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

16/12/13 EXPROPIACIÓ EXP CM-29 ADD 30 PREU JUST SR A F LL 15031,7 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

03/01/14 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXP. 003313/2013 D.N.O.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

08/01/14 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXP.003316/2013 M.A.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

08/01/14 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXP. 003351/2013 F.R.G.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

08/01/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXP. AL-2013/156 J.A.G.A.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

16/12/13 DILIGÈNCIA MODIFICACIÓ DE LA JUNTA DE 
COMPENSACIÓ UE 82-01 BELLAVISTA  

VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

09/01/14 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME ACTIVITAT NO 
PERMANENT 

AJUNTAMENT DE 
CAMPOS 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

08/01/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXP. AL-2013/167 M.V.A.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

10/01/14 ALTRES DECLARACIÓ D'INTERÉS GENERAL NÚM. 
EXP. 000037/2013-XIG 

SANT JOAN DE LA 
FONTSANTA, S.L. 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

08/01/14 ALTRES DECLARACIÓ INTERÉS GENERAL NÚM. 
EXP. 000055/2010-XIG 

N.M.LL.  
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VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

28/11/13 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

DONAR CONFORMITAT I AUTORITZAR L' 
ABONAMENT 

G.G.N. 181,3 

VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

11/10/13 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

DONAR CONFORMITAT I AUTORITZAR L' 
ABONAMENT 

A.M.M. 50,91 

DEPATAMENT DE 
BENESTAR 
SOCIAL 

03/12/13 APORTACIÓ EXTRAORDINARIA I CONVENI AMB 
FORMENTERA 

 2871676 

DEPARTAMENT 
DE BENESTAR 
SOCIAL 

12/12/13 DOTACIÓ CAPÍTOL 6 I PARTIDA DE CAPITOL 2  60000 

 

 


