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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DEL CONSELL DE 
MALLORCA 

Identificació de la sessió 

Núm.: 8/2014 

Caràcter: ordinària 
Data: 8 de maig de 2014 
Hora: de 10.10 h a 15.47 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) 
Joan Font Massot (MÉS PER MALLORCA) 
Miquel Ensenyat Riutort (MÉS PER MALLORCA) 
Maria Magdalena Palou Cànaves (MÉS PER MALLORCA). 
 
 

També han assistit l’Hble. conseller executiu Srs. Mauricio Rovira de Alós.  
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Ha excusat l’assistèncial’Hble. Sr. Conseller executiu  Jaume Juan Garcia. 

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

 
El Sr. Crespí Deyà s’absenta punt 15 i s’incorpora punt 16. El Sr. Salom Munar 
s’absenta punt 17 i s’incorpora punt 18. El Sr. Vidal Vidal S’absenta punt 17 i 
s’incorpora punt 18. La Sra. Sànchez Grau s’absenta punt 18 i s’incorpora punt 19. La 
Sra. Garrido Rodríguez s’absenta punt 18 i s’incorpora punt 19. El Sr. Colom Adrover 
s’absenta punt 18 i s’incorpora punt 19. La Sra. Soler Torres s’absenta punt 21 i 
s’incorpora punt 22. El Sr. Ensenyat Riutort s’absenta punt 21 i s’incorpora punt 22 
La Sra. Sànchez Grau s’absenta punt 21 i s’incorpora punt 22. El Sr. Font Massot 
s’absenta punt 21 i s’incorpora punt 22. El Sr. Alemany Cladera s’absenta punt 21 i 
s’incorpora punt 22. El Sr. Colom Adrover s’absenta punt 21 i s’incorpora punt 25 
El Sr. Salom Munar s’absenta punt 23 i no torna a incorporar-se. La Sra. Palou 
Cànaves s’absenta punt 23 i s’incorpora punt 24. La Sra. Sànchez Grau s’absenta en el 
despatx extraordinari núm. 2 i no torna a incorporar-se. 
 

ORDRE DEL DIA 

 

I) PART RESOLUTIVA 

PRESIDENCIA 

1. Aprovació actes anteriors (27-3-2014  i  10-4-2014) 

2. Declaracions institucionals. 

3. Donar compte del decret de modificació d’organització del Consell Insular de 
Mallorca. 

4. Donar compte del decret modificació de creació de les Direccions Insulars i 
Secretaries Tècniques del Consell de Mallorca. 

 

VICEPRESIDÈNCIA DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 

5. Proposta d’acord de concessió de subvenció a la Federació de Gimnàstica de les 
Illes Balears per al desenvolupament del programa “l’esport per a l’edat escolar a 
Mallorca” (gimnàstica)  pel període comprès entre el 31/10/2013 i el 30/10/2014 i 
d’aprovació del text del conveni regulador. 

6. Proposta d’acord de concessió de subvenció a Federació d’Handbol de les Illes 
Balears per al desenvolupament del programa “l’esport per a l’edat escolar a 
Mallorca” (handbol) pel període comprès entre el 31/10/2013 i el 30/10/2014 i 
d’aprovació del text del conveni regulador. 
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7. Proposta d’acord de concessió de subvenció a Federació d’Atletisme de les Illes 
balears per al desenvolupament del programa “l’esport per a l’edat escolar a 
Mallorca” (atletisme) pel període comprès entre el 31/10/2013 i el 30/10/2014 i 
d’aprovació del text del conveni regulador. 

8. Aprovació de l’acord de no exercitar el dret de tempteig sobre la transmissió 
onerosa de la finca de Son Seguí del terme de Santa Maria del Camí declarada bé 
d’interès cultural. 

9. Proposta per crear el fitxer de dades personals “associacions persones majors en 
l’àmbit de la promoció sociocultural”. 

DEPARTAMENT D’URBANISME I TERRITORI 

10. Proposta d’aprovació de la memòria d’activitats de l’any 2013, de l’Agència de 
protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca. 

11. Donar compte de l’acord del Ple de l’ajuntament de Valldemossa de revocació de 
la delegació de competències en favor de l’Agència de Protecció de la Legalitat 
Urbanística i Territorial de Mallorca. 

DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT 

12. Aprovació definitiva de la modificació del Reglament Regulador dels Usos i 
Serveis dels Refugis de Muntanya del Consell Insular de Mallorca. 

 
13. Proposta de modificació dels estatuts de l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca. 

II) PART DE CONTROL 

14. 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  

15. Moció del Grup polític MES PER MALLORCA relativa a concursos de serveis 
socials i d’atenció a les persones 

 
16. Moció del Grup polític MES PER MALLORCA de rebuig de les prospeccions 
pretrolieres i per agilitzar els tràmits necessaris per a la declaració del canal de 
Menorca com a L.I.C. 
 
17. Moció del Grup polític MES PER MALLORCA relativa a la realització 
d’audiències públiques per donar comptes de la feina feta al Consell de Mallorca. 
 
18. Moció del Grup polític MES PER MALLORCA relativa a les obres del segon 
cinturó a la zona de Son Ferriol. 
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19. Moció del Grup polític MES PER MALLORCA relativa a la sol·licitud de 
denegació de l’indult a Jaume Matas. 
 
20. Moció del Grup polític MES PER MALLORCA de rebuig a l’ampliació del Port 
del Molinar. 
 
21. Moció del Grup socialista sobre la pobresa infantil. 
 
22. Moció del Grup socialista sobre l’estat de degradació de les instal·lacions 
esportives del polisportiu Sant Ferran. 
 
23. Moció del Grup socialista sobre la recuperació de competències del Consell de 
Mallorca invadides per lleis autonòmiques. 

 

INTERPEL·LACIONS 

24. Interpel·lació del Grup polític MES PER MALLORCA referida a inversions en 
carreteres en matèria de seguretat ciclista. 
 
25. Interpel·lació del Grup socialista referida al Projecte de llei de finançament dels 
Consells Insulars. 

 

PREGUNTES 

26. Pregunta que formula la Sra. Magdalena Palou (Ràtios atenció població referents 
al Serveis de Bombers) 
 
27. Pregunta que formula la Sra. Magdalena Palou (Catalogació béns mobles i 
immobles de la Caixa de Balears “Sa Nostra”) 
 
28. Pregunta que formula el Sr. Jaume Colom al Sr. Jaume Juan (Subvencions del 
Consorci Serra de Tramuntana) 
 
29. Pregunta que formula el Sr. Antoni Alemany a la Sra. Margalida Roig 
(Finançament del Consell per part de l’Estat) 
 
30. Pregunta que formula el Sr. Miquel Àngel Coll al Sr. Bernardí Coll (Protocol 
actuació Bombers). 

 

INFORMACIÓ DELS CONSELLERS EXECUTIUS 

PRECS 
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III) DESPATX EXTRAORDINARI 
 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 

I) PART RESOLUTIVA 

PRESIDENCIA 

 

PUNT 1. APROVACIÓ ACTES ANTERIORS (27-3-2014  I  10-4-2014). 

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

 

PUNT 2. DECLARACIONS INSTITUCIONALS. 

No n’hi ha. 

 

PUNT 3. DONAR COMPTE DEL DECRET DE MODIFICACIÓ 
D’ORGANITZACIÓ DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA. 

Es dóna compte del següent decret: 

Antecedents 

 

El Decret de 15 de juliol de 2011, corregit per decret de dia 19 de juliol de 2011, 
d’organització del Consell de Mallorca (BOIB núm. 111 de 21/07/2011), i modificat 
per decret de dia 10 d’octubre de 2011 (BOIB núm. 159 de 22/10/2011), dia 15 de 
març de 2012 (BOIB núm. 48, de 3 d'abril) i dia 11 d'abril de 2012 (BOIB núm. 59, de 
26 d'abril), estableix que “les atribucions de la Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i 
Esports, són les relatives al sector de l’activitat administrativa pròpia del departament, 
que en la legislació vigent s’assignen al Consell de Mallorca, i particularment:  

m) Relacions Ciutadanes: dur a terme les accions i les relacions del Consell de 
Mallorca amb els moviments associatius en general, tret de les que puguin 
correspondre a altres departaments; fomentar l’associacionisme i la implicació social 
de les entitats i grups legalment constituïts i procurar-ne a la vegada la potenciació, el 
foment, l’evolució i l’existència d’aquests col·lectius; fomentar la participació 
ciutadana per poder respondre a les demandes i les preocupacions reals dels ciutadans  

n) fer promoció sociocultural de la gent gran.” 

 

La llei 6/1994, de dia 13 de desembre, d´atribució de competències als Consells 
Insulars en matèria de Patrimoni Històric, de Promoció Sociocultural, d´Animació 
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Sociocultural, de Dipòsit Legal de Llibres i d´Esports, atribueix als Consells Insulars 
les competències que havien estat assumides per la Comunitat Autònoma de les Illes 
Balears, en matèria de Promoció Sociocultural. 

 
Amb l’afany de millorar la redacció de les atribucions conferides en les lletres m) i n) 
de l’article 3 del Decret d’organització del Consell de Mallorca 
 
Fonaments jurídics 
 
D’acord amb els articles 20 i 31 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 
de 2004), per acord del Ple de dia 28 de juliol de 2008 (BOIB núm. 113, de 14 d’agost 
de 2008), per acord del Ple de dia 13 d’octubre de 2011 (BOIB núm. 158, de 20 
d’octubre de 2011) i per acord del Ple de dia 14 de febrer de 2013 (BOIB núm. 86, de 
18 de juny de 2013), correspon a aquesta presidència determinar les atribucions que 
han d’exercir, en règim de desconcentració, les conselleres i els consellers executius 
en els termes i amb l’abast que es determinin en els decrets d’organització. 
 

Per tant resolc, 

 
1. Donar una nova redacció a les lletres m) i n) de l’article 3 del Decret de 15 de juliol 
de 2011, corregit per decret de dia 19 de juliol de 2011, d’organització del Consell de 
Mallorca (BOIB núm. 111 de 21/07/2011), i modificat per decret de dia 10 d’octubre 
de 2011 (BOIB núm. 159 de 22/10/2011), dia 15 de març de 2012 (BOIB núm. 48, de 
3 d'abril) i dia 11 d'abril de 2012 (BOIB núm. 59, de 26 d'abril), en el sentit següent: 
 
m) Fomentar l’associacionisme, la implicació social i la participació ciutadana, en 
l’àmbit sociocultural. 
 
n) Promoció, organització i foment d’activitats socioculturals relatives al sector de les 
persones majors. 
 
2. Publicar aquest Decret en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, que comença a 
vigir el mateix deia en què es publica. 
 
3. Donar-ne compte al Ple en la primera sessió que tengui lloc. 

 

El Sr. FONT (MÉS per Mallorca) fa notar que els punts núm. 3 i 4 de l’ordre del dia es refereixen a dos 
decrets que estan completament relacionats entre si. En un d’ells es modifiquen les funcions d’una 
direcció insular concreta i l’altre estipula la creació d’una nova direcció insular. 

De partida li sorprèn que, després que la presidenta s’hagi passat tota la legislatura dient que s’ha 
d’aprimar el Consell de Mallorca, ara es creï una nova direcció insular i puntualitza que del contingut 
dels decrets només es dedueix la creació d’una nova direcció insular i que s’especifiquen, un poc més, 
les seves competències. 
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Tot seguit manifesta que no sap si els podran oferir algun tipus d’explicació sobre els motius pels quals 
es crea aquesta nova direcció insular i comenta que li han arribat informacions en el sentit que s’unifica 
la Direcció Insular de Relacions Institucionals amb aquesta nova direcció insular però, de fet, en els 
decrets no se fa cap referència a la suposada supressió de la Direcció Insular de Relacions 
Institucionals. 

Així doncs, en haver donat compte d’aquests decrets es trobaran amb una direcció insular nova sense 
haver-ne eliminat cap altra i sense saber com la gestionaran, cosa que considera que els haurien 
d’explicar. 

En cas que la informació que li ha arribat sigui certa, és a dir, que la nova direcció insular s’unificarà 
amb la Direcció Insular de Relacions Institucionals i, atès que sobre la Direcció Insular de Projectes ja 
els varen informar per escrit que pràcticament no feia res, això voldrà dir que la Direcció Insular de 
Relacions Institucionals tampoc no devia fer gaire feina quan està en condicions d’assumir les funcions 
d’una nova direcció insular. 

La promoció sociocultural és un concepte que engloba les activitats de les associacions de tercera edat 
–gairebé no inclou res més– sota una denominació elegant però un aspecte que crida molt l’atenció, a 
un any de les eleccions, és la creació d’aquesta nova Direcció Insular de Promoció Sociocultural només 
per gestionar les activitats de la gent gran.  

Apunta que aquesta manera d’actuar fa recordar altres èpoques de gestió del Consell de Mallorca que 
tothom voldria oblidar, uns temps de gestió d’una altra presidenta que, per sort o per desgràcia, està a la 
presó.  

De fet, assenyala que això que estan fent amb la tercera edat era el que feia la Sra. Munar qui tenia 
molta cura de les activitats de la gent gran i ara l’actual equip de govern, a un any de les eleccions, està 
anant pel mateix camí. 

El Sr. ROTGER (vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports) li respon al Sr. Font que tal volta té raó 
en una sola qüestió de les que ha comentat: que el decret hauria d’haver estat més explícit i motivar la 
creació de la direcció insular perquè així no s’hauria propiciat que el Sr. Font pogués dir tot el que ha 
dit ja que moltes de les seves asseveracions i afirmacions no són de justícia. 

El Grup Popular sap que MÉS per Mallorca no creu en la gent gran (ni els seus clubs ni associacions) 
perquè així ho han manifestat en un bon grapat d’ocasions però vol puntualitzar que la creació de la 
Direcció Insular de Promoció Sociocultural respon únicament a l’organització de l’estructura 
administrativa de la casa. 

La Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca està conformada per la 
Direcció Insular d’Esports i la Direcció Insular de Cultura però, fins ara, no comptava amb una direcció 
específica de Promoció Sociocultural malgrat tot el volum de feina que comporta. 

L’equip de govern pretén continuar amb una estructura del Consell de Mallorca igual de prima i per 
això, en principi, la persona responsable de la Direcció Insular de Relacions Institucionals seguirà fent 
la feina que feia fins ara, una feina que és molt intensa, molt efectiva i amb uns mitjans que no 
s’acosten, ni de lluny, als mitjans que tenien altres grups quan governaven i, a més a més, assumirà de 
manera administrativa i orgànica les funcions pròpies de la Direcció Insular de Promoció Sociocultural. 

Així doncs, considera que aquesta és una primera passa encaminada a la creació d’una Direcció Insular 
de Promoció Sociocultural amb vista a fer-hi una feina seriosa, una feina estructurada i una feina 
organitzada en benefici dels majors. 

Assenyala que no aprova i li rebutja al Sr. Font tota la resta d’afirmacions que ha fet així com també 
adverteix que no és just tot el que ha dit en relació a la utilització o no de la gent gran o sobre les 
intencions d’uns polítics o d’altres. 

Observa que el Sr. Font potser diu tot això perquè “qui té la cua de palla, aviat se li encén” però aquest 
no és el cas ni de la Vicepresidència del Consell de Mallorca ni de l’equip de govern que, durant tot 
aquest mandat, han tractat de manera escrupulosa totes les associacions de gent gran i han canviat 
totalment el sistema de col·laboració amb la gent gran instaurant incentius però no subvencions del 
100%, és a dir, que no tot és gratis i considera que s’hi ha fet una feina extraordinària per part dels 
directius de tots els clubs i associacions de gent gran. 
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Reitera que el Grup Popular sap que el Sr. Font no hi creu i, si hi creu, cal que ho digui però que deixi 
d’acusar els altres de fer coses que no fan perquè en relació a aquest tema únicament han establert un 
nou criteri per estipular la participació, la solidaritat, la convivència i els punts de trobada de la gent 
gran de Mallorca. 

El Sr. FONT afirma que MÉS per Mallorca no creu en una activitat pública que fomenti els sopars, les 
excursions i els dinars. En això no creu MÉS per Mallorca. 

Tot seguit insta el Sr. Rotger a què no li torni a dir que MÉS per Mallorca no creu en la gent gran però, 
això sí, el que no ha fet el seu Grup és anar darrere la gent gran per aconseguir els seus vots cosa que sí 
que feia Unió Mallorquina i ara fa el Partit Popular: anar darrere la gent gran per aconseguir els seus 
vots. 

Una prova d’això és que a un any de les eleccions creen la Direcció Insular de Promoció Sociocultural 
i, per tant, els fets contradiuen les paraules del Sr. Rotger. La realitat és que creen un nova direcció 
insular, la qual justificaran així com vulguin, i no eliminen –no donen compte de cap decret en aquest 
sentit– la Direcció Insular de Relacions Institucionals. 

Per tot això pensa que, malgrat que poden creure la justificació que esgrimeix el Sr. Rotger, la realitat 
és que no consta enlloc i, per tant, en pot dubtar. 

El Sr. ROTGER manifesta que no farà canviar d’opinió el Sr. Font però li diu que no té raó perquè 
l’equip de govern no ha promogut ni ha pagat ni ha subvencionat cap arròs brut. L’equip de govern el 
que ha fet ha estat parlar amb les associacions per canviar el sistema de col·laboració entre el Consell 
de Mallorca i les associacions de gent gran. 

Remarca que les afirmacions del Sr. Font no són certes i insulten i ofenen tant a ell mateix com a 
l’equip de govern així com a les associacions i directives de la gent gran de Mallorca.  

Lamenta profundament que aquesta sigui l’opinió del Sr. Font que allò que fa és posar la música perquè 
se balli d’una manera però no s’està ballant –ni treballant– en absolut de la manera que diu el Sr. Font 
qui creu que està ancorat en el passat, un passat que no té res a veure amb el que està fent avui en dia el 
Consell de Mallorca amb la gent gran. 

Per concloure, reitera que aquesta és l’opinió del Sr. Font i que, si bé pot tenir la seva opinió, el que no 
té és la raó. 

Es donen per assabentats. 

 

PUNT 4. DONAR COMPTE DEL DECRET MODIFICACIÓ DE CREACIÓ DE 
LES DIRECCIONS INSULARS I SECRETARIES TÈCNIQUES DEL 
CONSELL DE MALLORCA. 

Es dóna compte del següent decret: 

Antecedents 

 

La presidenta, mitjançant decret de dia 22 de juny de 2011 (BOIB núm. 96 ext., de dia 
27 de juny de 2011) modificat per decret de dia 2 de maig de 2013 i per decret de dia 
9 d’agost de 2013 (BOIB núm. 113, de 13 d’agost de 2013), va resoldre estructurar 
internament els departaments que integren el Govern del Consell de Mallorca. 

En virtut d’aquest decret, la Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports està 
estructurada internament de la següent manera: 

- Secretaria Tècnica 
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- Direcció Insular de Cultura i Patrimoni 

- Direcció Insular d’Esports 

 

Atesa la necessitat i la conveniència d’adaptar l’estructura interna de la 
Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports a la realitat actual i així agilitar la 
gestió de l’àrea de Promoció Sociocultural. 

 

Fonaments jurídics 
 
D’acord amb l’article 30 del Reglament orgànic del Consell de Mallorca, aprovat per 
acord del Ple de dia 2 de juliol de 2001 (BOIB núm. 102, de 15 d’agost) i modificat 
per acord del Ple de dia 8 de març de 2004 (BOIB núm. 38, de 16 de març de 2004), 
per acord del Ple de dia 28 de juliol de 2008 (BOIB núm. 113, de 14 d’agost de 2008), 
per acord del Ple de dia 13 d’octubre de 2011 (BOIB núm. 158, de 20 d’octubre de 
2011) i per acord del Ple de dia 14 de febrer de 2013 (BOIB núm. 86, de 18 de juny 
de 2013), es determina que cada departament del Consell de Mallorca es pot 
estructurar internament en una direcció insular o en més direccions insulars, que són 
òrgans directius als quals correspon la gestió, sota la direcció del conseller executiu 
corresponent, de les diverses àrees funcionalment homogènies que conformen el 
departament respectiu. 
 
L’article 30.3 del Reglament orgànic del Consell de Mallorca determina que les 
direccions insulars seran creades, suprimides i modificades per decrets de la 
Presidència. 
 

Per tant resolc, 

 
1. Modificar el decret de dia 22 de juny de 2011 (BOIB núm. 96 ext., de dia 27 de 
juny de 2011) modificat per decret de dia 2 de maig de 2013 i per decret de dia 9 
d’agost de 2013 (BOIB núm. 113, de 13 d’agost de 2013) en el sentit de crear una 
direcció insular sota la direcció del Vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports, de 
tal manera que la Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports s’estructura 
internament de la següent manera: 

 

- Secretaria Tècnica 

- Direcció Insular de Cultura i Patrimoni 

- Direcció Insular d’Esports 
- Direcció Insular de Promoció Sociocultural. 
 
 
2. Publicar aquest Decret en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, que comença a 
vigir el mateix deia en què es publica. 
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3. Donar-ne compte al Ple en la primera sessió que tengui lloc. 

 

Es donen per assabentats. 

 

VICEPRESIDÈNCIA DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 

PUNT 5. PROPOSTA D’ACORD DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ A LA 
FEDERACIÓ DE GIMNÀSTICA DE LES ILLES BALEARS PER AL 
DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA “L’ESPORT PER A L’EDAT 
ESCOLAR A MALLORCA” (GIMNÀSTICA)  PEL PERÍODE COMPRÈS 
ENTRE EL 31/10/2013 I EL 30/10/2014 I D’APROVACIÓ DEL TEXT DEL 
CONVENI REGULADOR. 

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

ANTECEDENTS: 

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

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

Atès l'informe jurídic de data 26 de febrer de 2014.  

Atès l’informe de fiscalització prèvia núm. ref. FS-068/14 de data 9 d’abril de 2014.  

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

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

ACORD 

Primer.- APROVAR la concessió d’una subvenció per un import de  28.787,10 €,  a 
favor de la FEDERACIÓ DE GIMNÀSTICA DE LES ILLES BALEARS amb NIF- 
V07163439, per al desenvolupament del programa l’esport per a l’edat escolar a 
Mallorca (gimnàstica), durant el període comprés entre el 31/10/2013 i el 30/10/2014. 

Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa per un import de 28.787,10 €,   
amb càrrec a la partida pressupostària  20 34101 48916 del pressupost de despeses del 
Consell de Mallorca de l’exercici 2014 (RC núm. 220140003565) a favor de la 
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FEDERACIÓ DE GIMNÀSTICA DE LES ILLES BALEARS,  amb NIF- 
V07163439. 

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

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

 

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

 

PUNT 6. PROPOSTA D’ACORD DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ A 
FEDERACIÓ D’HANDBOL DE LES ILLES BALEARS PER AL 
DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA “L’ESPORT PER A L’EDAT 
ESCOLAR A MALLORCA” (HANDBOL) PEL PERÍODE COMPRÈS ENTRE 
EL 31/10/2013 I EL 30/10/2014 I D’APROVACIÓ DEL TEXT DEL CONVENI 
REGULADOR. 

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

ANTECEDENTS: 

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

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

Atès l'informe jurídic de data 28 de febrer de 2014. 

Atès l’informe de fiscalització prèvia núm. ref. 32/14 de data 27 de març de 2014. 

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

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

ACORD 

Primer.- APROVAR la concessió d’una subvenció per un import de 11.346,70 €,  a 
favor de la FEDERACIÓ D’HANDBOL DE LES ILLES BALEARS amb NIF- 
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G07192990, per al desenvolupament del programa l’esport per a l’edat escolar a 
Mallorca (handbol), durant el període comprés entre el 31/10/2013 i el 30/10/2014. 

Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa per un import de 11.346,70€, amb 
càrrec a la partida pressupostària  20 34101 48917 del pressupost de despeses del 
Consell de Mallorca de l’exercici 2014 (RC núm. 220140002853) a favor de la 
FEDERACIÓ D’HANDBOL DE LES ILLES BALEARS, amb NIF- G07192990. 

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

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

 

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

 

PUNT 7. PROPOSTA D’ACORD DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ A 
FEDERACIÓ D’ATLETISME DE LES ILLES BALEARS PER AL 
DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA “L’ESPORT PER A L’EDAT 
ESCOLAR A MALLORCA” (ATLETISME) PEL PERÍODE COMPRÈS 
ENTRE EL 31/10/2013 I EL 30/10/2014 I D’APROVACIÓ DEL TEXT DEL 
CONVENI REGULADOR. 

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

ANTECEDENTS: 

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

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

Atès l'informe jurídic de data 18 de febrer de 2014. 

Atès l’informe de fiscalització prèvia núm. ref. 32/14 de data 27 de març de 2014. 

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

ACORD 

Primer.- APROVAR la concessió d’una subvenció per un import de 22.500,47 €,  a 
favor de la FEDERACIÓ D’ATLETISME DE LES ILLES BALEARS amb NIF- 
V07243819, per al desenvolupament del programa l’esport per a l’edat escolar a 
Mallorca (atletisme), durant el període comprés entre el 31/10/2013 i el 30/10/2014. 

Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa per un import de 22.500,47€, amb 
càrrec a la partida pressupostària  20 34101 48911 del pressupost de despeses del 
Consell de Mallorca de l’exercici 2014 (RC núm. 220140002275) a favor de la 
FEDERACIÓ D’ATLETISME DE LES ILLES BALEARS, amb NIF- V07243819. 

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

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

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

 

PUNT 8. APROVACIÓ DE L’ACORD DE NO EXERCITAR EL DRET DE 
TEMPTEIG SOBRE LA TRANSMISSIÓ ONEROSA DE LA FINCA DE SON 
SEGUÍ DEL TERME DE SANTA MARIA DEL CAMÍ DECLARADA BÉ 
D’INTERÈS CULTURAL. 

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

ANTECEDENTS 

 
Atès que els dies 10 de març de 2014, amb núm. d’entrada 8166 i 13 de març de 2014, 
amb núm. d’entrada 8695 entrà la documentació relativa a la comunicació de la 
intenció de transmissió onerosa de la possessió de Son Seguí situada a la parcel·la 315 
del polígon 5 del terme municipal de Santa Maria del Camí. 
 
, el Sr. Sebastià Matas Salvà , en representació del Sr. Francisco Forteza Manera i la 
Sra. Inmaculada Soledad de Oleza Dezcallar, comunica la intenció de compravenda 
de la finca de Son Seguí  
 
Atès que, el Sr. Josep Forteza Oleza, com a propietari i el Sr. Francisco Forteza 
Manera i la Sra. Inmaculada Soledad de Oleza Dezcallar com a usufructuaris del predi 
de Son Seguí, presenten nova documentació en relació a la intenció de vendre la finca 
esmentada. 
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Atès que la finca de Son Seguí és un bé d’interès cultural, amb categoria de 
monument, pel Decret de 22 d’abril de 1949, sobre protecció dels los castells 
espanyols que en virtut de la disposició addicional segona de la Llei 16/1985, de 25 de 
juny, del patrimoni històric espanyol, els béns protegits pel Decret de 22 d’abril de 
1949 passen a ser considerats béns d’interès cultural i que per la disposició addicional 
primera de la Llei 12/1998, de 21 de desembre, del patrimoni històric de les Illes 
Balears (LPHIB), els béns radicats a les Illes Balears que hagin estat declarats 
d’interès cultural o hagin estat inclosos a l’Inventari General de Béns Mobles, d’acord 
amb la Llei 16/1995, de 25 de juny, del patrimonio histórico español, passen a tenir 
respectivament la consideració de béns d’interès cultural (BIC) o de béns catalogats 
del patrimoni històric de les Illes Balears. 

 
Vist que l’article 32.2 LPHIB estableix que els propietaris o titulars de drets reals 
declarats BIC i béns catalogats hauran de notificar al consell insular corresponent la 
seva intenció de transmetre els béns o els drets, tot indicant-ne el preu, les condicions 
de la transmissió i la identitat de l’adquirent. 
 
Vist que el Sr. Josep Forteza Oleza, com a propietari i el Sr. Francisco Forteza 
Manera i la Sra. Inmaculada Soledad de Oleza Dezcallar com a usufructuaris 
manifesten que han acordat la seva transmissió a favor de Son Seguí Limited 
(representant: Sr. Daniel Danés Soler) i per un preu de compravenda de cinc milions 
vuit cents mil euros (5.800.000,00 €), en les condicions que s’expressen en la 
documentació annexa aportada. 
 
Vist que l’article 32.1de la Llei 12/1998, de 21 de desembre, del patrimoni històric de 
les Illes Balears regula el dret del Consell Insular de Mallorca a exercir el tempteig 
sobre les transmissions oneroses de la propietat o de qualsevol dret real sobre els béns 
d’interès cultural i dels béns catalogats i subsidiàriament el Govern de les Illes Balears 
podrà exercir el mateix dret respecte dels béns d’interès cultural i catalogat. 
 
Atès l’informe jurídic emès el 19 de març de 2014 des del Servei de Patrimoni 
Històric. 
 
Atès que no existeix partida pressupostària en els pressupostos del Consell Insular de 
Mallorca de 2014 per a l’adquisició del bé més amunt detallat. 
 
D’acord amb l’article 31.2 e) del Reglament orgànic del Consell de Mallorca, aprovat 
pel Ple a la sessió de 8 de març de 2004 (BOIB núm. 38, de 16/03/2004) i modificat 
pel Ple a la sessió de 13 d’octubre de 2011 (BOIB núm. 158, de 20/10/2011) que 
atribueix als consellers la preparació i proposta al Ple dels acords escaients respecte de 
les matèries atribuïdes al seu departament. 
 
D’acord amb el que estableix l’article 3 e) 10 del Decret d’organització del Consell de 
Mallorca, de 15 de juliol de 2011 (BOIB núm. 111, de 21/07/2011), corregit per 
decret de 19 de juliol i modificat el 10 d’octubre de 2011 (BOIB núm. 159 de 
22/10/11), el 15 de març de 2012 (BOIB núm. 48, de 03/04/2012) i 11 d’abril de 2012 
(BOIB núm. 59, de 26-04-2012) que atribueix a la Vicepresidència de Cultura, 
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Patrimoni i Esports la competència per informar sobre els expedients relatius a 
l’exercici dels drets de tempteig i retracte. 
 
D’acord amb la disposició addicional segona del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 
de novembre pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic 
que atorga al Ple la competència per adquirir béns declarats de valor històric o artístic 
amb independència del seu valor econòmic. 
 
Per tot l’exposat, i en ús de les atribucions conferides, el vicepresident de Cultura, 
Patrimoni i Esports proposa que el Ple del Consell de Mallorca adopti el següent  

ACORD 
Primer.- No exercitar el dret de tempteig sobre la transmissió onerosa mitjançant 
compravenda entre el Sr. Josep Forteza Oleza, com a propietari, i el Sr. Francisco 
Forteza Manera i la Sra. Inmaculada Soledad de Oleza Dezcallar, com a usufructuaris, 
i per import de cinc milions vuit cents mil euros (5.800.000,00 €) de la finca de Son 
Seguí, bé d’interès cultural, situada al polígon 5, parcel·la 315 del terme municipal de 
Santa Maria del Camí 
 
Segon.- Notificar aquest acord als interessats. 
 
Tercer.- Notificar-ho al Govern de les Illes Balears als efectes prevists en el propi 
article 32.1 de la Llei 12/1998, de 21 de desembre, del patrimoni històric de les Illes 
Balears. 
 
Contra aquesta resolució que posa fi a la via administrativa es poden interposar, 
alternativament, els recursos següents: 
 
a) Directament el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu de Palma que correspongui, en el termini de dos mesos, comptadors a 
partir de l’endemà d’haver rebut d’aquesta notificació. 
 
b) El recurs de reposició potestatiu davant la Presidència, en el termini d’un mes, 
comptador a partir de l’endemà de la notificació d’aquesta resolució. Contra la 
desestimació expressa del recurs de reposició, es pot interposar recurs contenciós 
administratiu en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà d’haver rebut la 
notificació de la desestimació del recurs esmentat. 
 
Contra la desestimació per silenci del recurs de reposició, es pot interposar el recurs 
contenciós administratiu en el termini de sis mesos, comptadors a partir de l’endemà 
de la desestimació presumpta (un mes des de la interposició del recurs sense que 
s'hagi notificat la resolució). 
 
Un cop transcorregut un mes des de la interposició del recurs sense que s’hagi 
notificat la resolució, es pot interposar el recurs contenciós administratiu, contra la 
desestimació presumpta del recurs de reposició, sense limitació temporal, mentre no 
hi hagi resolució expressa. 
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No obstant l'anterior, es pot exercitar, si n'és el cas, qualsevol altre recurs que es 
consideri pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, que 
regula la jurisdicció contenciosa administrativa i de la Llei 4/1999, de 13 de gener, de 
modificació de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú 
 

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 9. PROPOSTA PER CREAR EL FITXER DE DADES PERSONALS 
“ASSOCIACIONS PERSONES MAJORS EN L’ÀMBIT DE LA PROMOCIÓ 
SOCIOCULTURAL”. 

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

Antecedents 

La llei 6/1994, de dia 13 de desembre, d´atribució de competències als Consells 
Insulars en matèria de Patrimoni Històric, de Promoció Sociocultural, d´Animació 
Sociocultural, de Dipòsit Legal de Llibres i d´Esports, atribueix als Consells Insulars 
les competències que havien estat assumides per la Comunitat Autònoma de les Illes 
Balears, en matèria de Promoció Sociocultural. 

El Decret de 15 de juliol de 2011, corregit per decret de dia 19 de juliol de 2011, 
d’organització del Consell de Mallorca (BOIB núm. 111 de 21/07/2011), i modificat 
per decret de dia 10 d’octubre de 2011 (BOIB núm. 159 de 22/10/2011), de dia 15 de 
març de 2012 (BOIB núm. 48, de 3 d'abril) i dia 11 d'abril de 2012 (BOIB núm. 59, de 
26 d'abril), estableix que “les atribucions de la Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i 
Esports, són les relatives al sector de l’activitat administrativa pròpia del departament, 
que en la legislació vigent s’assignen al Consell de Mallorca, i particularment: n) fer 
promoció sociocultural de la gent gran. 

El programa Promoció Sociocultural i Associacionisme de la Vicepresidència de 
Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca té com a objectiu dur a terme 
accions dirigides a potenciar el benestar del col·lectiu de la tercera edat i fomentar-ne 
les activitats.  

En aquest sentit, des de la Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports s’impulsen 
actuacions i programes de caire cultural, lúdic, artístic, social i esportiu, entre els que 
cal destacar, les convocatòries de subvencions, dineràries i en espècie, en les quals els 
destinataris són les associacions de persones majors de l’Illa de Mallorca. 

Les sol·licituds de subvenció es presenten pel representant legal de l’associació, que 
actua en el seu nom i representació. Això comporta que en les sol·licituds hi figurin 
dades de caràcter personal de persones físiques les quals les fa susceptibles de 
tractament. 
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La Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal, estableix el règim de regulació dels fitxers de dades de caràcter personal per 
part de les administracions públiques que en són responsables. La Llei es desenvolupa 
mitjançant el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre. 

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. 

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 6 de març de 2014, la TAG de Promoció Sociocultural 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 “Associacions persones majors en l’àmbit de la 
Promoció Sociocultural ” destinat a recollir en una base de dades les dades relatives 
als representants legals i altres membres de les associacions de persones majors que 
en nom d’aquestes es relacionen  amb el servei de Promoció Sociocultural. 

amb el contingut següent: 

NOM DEL FITXER: Associacions persones majors en l’àmbit de la Promoció 
Sociocultural 

Òrgan responsable Secretaria Tècnica de la Vicepresidència de Cultura, 
Patrimoni i Esports. 

Finalitat i usos 

 

Dades de les associacions, dels representants legals i 
d’altres membres: difusió de les activitats, programes i 
subvencions en matèria de Promoció Socioculatural,  
assessorament, control d’ajuts, gestió administrativa 
d’activitats i programes, i altres qüestions relacionades 
amb la Promoció Sociocultural. 
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Col·lectius de persones Representants legals de les entitats i/o associacions i altres 
membres. 

Procediment de recollida 
dades 

Documentació presentada pel representant legal i altres 
membres de l’entitat i/o associació. 

Estructura bàsica del 
fitxer 

Dades de caràcter identificatiu i personals: nom i 
cognoms, NIF/DNI/NIE, adreça electrònica, telèfon i  
signatura. 

Dades de caràcter social: representació d’entitats i/o 
associacions. 

Cessions No se’n preveuen. 

Nivell de mesures de 
seguretat 

Baix 

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 vint-i-nou vots a favor (PP i PSOE), cap 
vot en contra i quatre abstencions (MÉS per Mallorca). 

 

DEPARTAMENT D’URBANISME I TERRITORI 

PUNT 10. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MEMÒRIA D’ACTIVITATS 
DE L’ANY 2013, DE L’AGÈNCIA DE PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT 
URBANÍSTICA I TERRITORIAL DE MALLORCA 

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

Atesa l’elaboració de la Memòria d’activitats de l’any 2013, de l’Agència de protecció 
de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca 
 
Atès que el Consell de Direcció de l’Agència en data 28 de març de 2014, va adoptar 
l’acord d’aprovació de la Memòria d’activitats de l’any 2013, amb caràcter previ a 
l’aprovació que correspon al Ple de Consell Insular de Mallorca, el Conseller Executiu 
d’Urbanisme i Territori eleva al Ple del Consell Insular de Mallorca la següent  
 
PROPOSTA D’ACORD 
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1r.- Aprovar la Memòria d’activitats de l’any 2013, de l’Agència de protecció de la 
legalitat urbanística i territorial de Mallorca, que figura com a annex. 
 
2n.- Comunicar el present acord al ajuntaments amb competències delegades.  

 

El Sr. ROVIRA (conseller executiu d’Urbanisme i Territori) explica que d’aquesta memòria ja s’ha 
donat compte en el si de l’Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca 
(ADU, d’ara endavant) però, no obstant això, indica que farà referència als seus aspectes més 
rellevants. 

En aquest sentit comenta que l’ADU comptà, durant l’any 2013, amb la delegació de les competències 
en matèria de disciplina urbanística de 7 ajuntaments. 

També destaca la disminució del nombre d’inspeccions i del nombre d’expedient, disminució que 
s’explica bàsicament per la baixada econòmica que hi ha en el sector de la construcció. 

Un exemple molt clar d’aquest extrem és que les denúncies que s’ha presentat per part de particulars 
s’han reduït en pràcticament un 50%. De l’any 2012 a l’any 2013, les denúncies que els particulars han 
presentat davant el Consell de Mallorca per tal que l’ADU incoàs expedients han sofert una disminució 
de gairebé el 50%. 

Aquesta reducció de l’activitat econòmica i aquesta reducció del nombre de denúncies no han significat 
que l’ADU hagi deixat de fer feina ja que s’han incoat un total de 195 expedients informatius. 

D’aquests 195 expedients informatius, un 51% es refereixen a sòl rústic general o sòl rústic comú, 
aproximadament un 37% es refereixen a sòls rústics protegits i només un 11% de les denúncies són 
relatives a sòls urbans. 

L’ADU continua treballant, preferentment, envers la protecció del sòl rústic i bàsicament i conforme a 
l’herència rebuda de l’equip anterior en el sentit d’incidir, especialment, en terrenys protegits, és a dir, 
que es continua treballant preferentment i prioritàriament envers aquests sòls (ANEI, ARIP i sòls d’alta 
protecció). 

En quant als expedients informatius de l’any 2013, explica que se n’han incoat 27 de sancionadors i de 
demolició. La xifra d’expedients informatius és inferior a la de 2012 però, no obstant això, s’han incoat 
més expedients sancionadors. 

Igualment destaca la imposició de 34 sancions per una quantia aproximada de 762.000 euros i també 
que hi ha hagut una reducció en la recaptació respecte a 2012 ja que l’any 2012 l’ADU va poder cobrar 
una sanció molt elevada i això ha fet que la xifra variï substancialment malgrat haver-se imposat més 
multes en 2013 que no en 2012. 

També s’han dictat 16 ordres de demolició, una xifra un poc inferior a la de 2012 quan hi va haver 23 
ordres de demolició dictades. 

Pel que fa a les demolicions, indica que vol fer referència a un dels aspectes més fonamentals de 
l’activitat de l’ADU durant 2013 i que ha estat la demolició dels edificis d’apartaments de ses Covetes. 

Per concloure, assenyala que les xifres que ha comentat poder servir de resum d’aquesta memòria de 
2013 la qual es troba a disposició de tots els grups i de tothom que la vulgui consultar. 

El Sr. FONT (MÉS per Mallorca) anuncia que el seu Grup s’abstendrà en la votació d’aquesta memòria 
i no perquè dubtin que no reflecteixi la realitat sinó perquè no comparteixen, de cap manera, la política 
del Partit Popular en quant al funcionament de l’ADU. 

Aquesta memòria reflecteix una baixada d’activitat molt important de l’ADU, baixada que el Sr. Rovira 
atribuïa a motius econòmics derivats de la crisi, a la qual cosa fa referència la memòria però també 
parla de manca de mitjans. 

Aquesta memòria va ser aprovada per la Junta i, per tant, es demostra que el Partit Popular està d’acord 
amb el fet que manquen mitjans o que hi ha hagut manco mitjans durant 2013 i, de fet, aquesta 
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tendència a la baixa de l’ADU condueix cap a la seva desaparició i, en aquest sentit, aportarà unes 
dades a continuació. 

El nombre d’actes d’inspecció han passat de 431 en 2012 a 325 en 2013, el nombre d’expedients han 
passat de 380 en 2010 a 195 en 2013. A més a més, hi ha una dada que creu que és molt important i que 
reflecteix clarament la voluntat i l’activitat que està duent a terme l’ADU i que és que un 72% dels 
expedients s’obren per denúncies i no d’ofici. Aquesta dada denota que la feina d’ofici de l’ADU, que 
és la seva raó de ser, no se fa o se fa mínimament. 

A aquestes dades encara s’han d’afegir tres coses més. Per una banda veuran en el punt següent que un 
ajuntament abandona l’ADU perquè no li surt rendible econòmicament atès que el Partit Popular s’ha 
negat a repercutir, com diuen els estatuts, els superàvits entre els ajuntaments adherits. 

La liquidació de l’any 2013 és bastant més real que la que hi havia anteriorment però continua havent-
hi un romanent positiu que MÉS per Mallorca sempre ha defensat que s’ha de distribuir, tal i com 
determinen els estatuts, entre els membres socis de l’ADU. 

Sense aquest incentiu, els ajuntaments no tenen ganes d’adherir-se a l’ADU perquè aquells ajuntaments 
que exerceixen la disciplina urbanística compten amb un capítol important de recaptació per aquest 
motiu. 

A més a més, el Consell de Mallorca no facilita la incorporació a l’ADU quan hi ha ajuntaments nous 
que s’hi volen adherir com és el cas de l’Ajuntament d’Artà el qual, davant els problemes que s’ha 
trobat a l’hora d’entrar a formar part de l’ADU, al final ha acabat desistint. 

Aquesta memòria reflecteix clarament que l’ADU morirà per manca d’activitat i morirà perquè hi ha 
lleis del govern (al qual tampoc no li interessa que existeixi l’ADU) que li llevaran moltes feines o, 
almanco, interferiran molt en la feina que li correspon fer a l’Agència i, per això, està convençut que, a 
curt termini, veuran desaparèixer l’ADU perquè els ajuntaments se’n desenganaran i l’aniran 
abandonant. 

Sincerament li sap greu que sigui així perquè MÉS per Mallorca creu en l’ADU. Remarca que li sap 
greu que desaparegui però també que el Partit Popular no hi hagi cregut mai o, almenys, no ho ha 
demostrat ja que no ha fet res davant aquesta decadència que demostra clarament la memòria. 

Per acabar, reitera que el Partit Popular no ha fet absolutament res (ni cap iniciativa nova ni cap 
proposta nova) per intentar revitalitzar l’ADU. 

El Sr. COLOM (PSOE) fa constar que el Sr. Rovira, lamentablement, presenta un balanç d’activitat 
molt trist i dolent.  

El projecte de l’ADU, com li ha recordat en algunes ocasions, va ser un projecte impulsat durant 
l’anterior legislatura i que va comptar amb el consens unànime de totes les forces polítiques, és a dir, 
que es tractava d’un projecte comú en el qual al Grup Socialista li hagués agradat que el Sr. Rovira 
hagués triomfat i hagués pogut presentar uns bons resultats però, en canvi, ara ha pogut constatar que 
tenen dues formes totalment distintes d’entendre el funcionament de l’ADU. 

El Sr. Rovira veu el funcionament de l’ADU des d’una òptica més aviat passiva, com una simple 
col·laboradora dels ajuntaments i amb un caràcter d’actuació subsidiària mentre que el Grup Socialista 
voldria que aquest funcionament fos més proactiu, que l’ADU no se dedicàs només a col·laborar amb 
els ajuntaments sinó que també se dedicàs a fomentar l’associacionisme dels ajuntaments, que fos més 
bel·ligerant amb l’activitat il·legal en sòl rústic i que iniciàs més actuacions d’ofici. 

Abans el Sr. Rovira explicava que un dels motius pels quals ha baixat l’activitat de l’ADU és la 
reducció del nombre de denúncies i, en aquest sentit, adverteix que l’ADU té la possibilitat d’actuar 
d’ofici però sembla que el Partit Popular no creu en la disciplina urbanística sinó més aviat tot el 
contrari perquè sembla que s’aconsegueixen més vots fent els ulls grossos, no entrant en segons quines 
problemàtiques o elaborant lleis com la que ha fet el conseller d’Agricultura i Medi Ambient que 
directament rebaixa de manera dràstica la protecció del sòl rústic i permet legalitzar infraccions 
urbanístiques a canvi de passar per caixa. 

Recorda que moltes vegades li ha reclamat un impuls de l’ADU perquè el Sr. Rovira n’és el president i 
el màxim responsable polític però amb excepció de pocs casos –com la demolició de ses Covetes– el 
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Sr. Rovira no actua de president i just es limita a moderar les reunions del Consell de Direcció deixant 
la presidència de l’ADU totalment abandonada. 

Potser altres ocupacions en matèria de temes urbanístics li ocupen més temps com, per exemple, el 
temps que dedica a corregir suposades errades de les seves batalles perdudes davant els tribunals i això, 
de qualque manera, li impedeix dedicar-se de manera efectiva a la presidència de l’ADU. 

El Sr. Rovira ja fa dos anys que presenta la memòria de l’ADU davant el Ple intentant justificar la 
davallada de la seva activitat amb la baixada de l’activitat constructiva i amb la crisi que afecta el món 
immobiliari, cosa que també es reflecteix en el document que presenta per a la seva aprovació. 

Això no hauria de ser així perquè, com sap el Sr. Rovira, l’ADU no té perquè dedicar-se a tramitar 
denúncies de particulars sinó que també té el deure d’actuar d’ofici tant dins el territori dels 
ajuntaments adherits com dins el territori dels ajuntaments que no han subscrit conveni. 

Li assegura que hi ha molta feina per fer en aquest sentit i destaca que tan sols en temes d’inspecció en 
terrenys rústics –especialment en sòls ANEI– hi ha molta feina perquè els terminis són 
imprescriptibles. 

És sabedor que el Sr. Rovira pensa que l’ADU no ha de ser una mena de policia urbanística i que, en 
temps de crisi, no s’han de fer segons quins tipus d’actuacions. Per això reitera que, com deia abans, es 
tracta de dos models o dues visions totalment diferents de veure i entendre la feina de l’ADU. 

Malgrat això, el Sr. Rovira reconeix que la memòria que presenta denota una important davallada de 
l’activitat d’aquest organisme, davallada que també està motivada per unes restriccions pressupostàries 
i, especialment, dels recursos humans amb què compta l’ADU. 

A mode d’exemple, comenta que una dada significativa és que la Relació de Llocs de Feina de l’ADU 
està composada per un total de 25 places de les quals actualment n’hi ha dotades 19. A les vacants 
existents, a més a més, s’han d’afegir les vacants registrades en 2011 i que no han estat cobertes com la 
del director gerent, un delineant inspector més un tècnic d’administració general. 

A part d’això, durant tot el 2013 hi ha hagut una sèrie de baixes llargues per malaltia que han fet, com 
diu la memòria, que a 31 de desembre de 2013 just hi hagués un poc més de 50% de la plantilla cobert. 
Això és totalment insuficient per fer front a la important tasca que té encomanada l’ADU. 

Com a conseqüència de tot això ha baixat el nombre d’expedients informatius, han baixat les sancions i 
han baixat les execucions subsidiàries d’ordres de demolició, és a dir, aquelles que hauria d’executar el 
Consell de Mallorca a càrrec de l’infractor davant la seva rebel·lia però aquestes execucions gairebé no 
existeixen. 

Certament a la fi s’ha duit a terme la demolició dels apartaments de ses Covetes, la qual cosa és molt 
important, però també pensa que ha estat pel fet que el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears 
havia fet al Sr. Rovira responsable personalment del compliment d’aquesta ordre i, si no hagués estat 
així, possiblement avui encara estarien igual. 

Tot seguit anuncia que, per anar acabant, vol fer una menció a l’acord, ja rovellat, de l’anterior 
Comissió Insular d’Urbanisme i Ordenació del Territori la qual va acordar l’execució subsidiària de 15 
ordres de demolició ja fa un parell d’anys, 15 ordres de demolició que, amb excepció d’una, cap d’elles 
no ha estat executada durant l’any 2013. 

Les dues ordres que estaven previstes, derivades de l’acord abans esmentat, al terme municipal de 
Pollença es troben pendents de l’atorgament de les pertinents llicències municipals les quals varen ser 
sol·licitades en el mes de juny de 2012 però que encara no estat resoltes. 

Per això, es demana com és possible que se doni aquesta situació, és a dir, com és possible que un 
organisme com l’ADU, dependent del Consell de Mallorca, sol·liciti a un ajuntament dues llicències de 
demolició i aquest ajuntament, després de més d’un any i mig, no hagi contestat. Sembla que aquesta 
situació respon a una voluntat de no voler acomplir la llei. 

Per concloure, diu que en definitiva el balanç que presenten és molt trist i assenyala que, de qualque 
manera, s’està fent que se perdi el prestigi i l’autoritat de l’ADU cosa que no sembla més que un anunci 
de deixar-la morir. 
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El Sr. ROVIRA comenta que realment hi ha dos punts de vista. N’hi ha uns que s’alegren clarament 
que el nombre de denúncies dels particulars apugi i n’hi ha que s’alegren –com és el cas de l’equip de 
govern– que el nombre de denúncies baixi perquè això vol dir que hi ha menys infraccions. 

Adverteix que els particulars no han canviat de criteri d’un any per l’altre sinó que ha estat la situació 
la que ha canviat i alguns s’alegren que la situació millori i altres s’alegrarien que les denúncies fossin 
més. 

Afirma que ell, concretament, no s’alegra en absolut pel fet que hi hagi més denúncies tot i que 
l’activitat de l’ADU depèn, en gran part, d’aquestes denúncies. 

A continuació recorda que no és cert que la funció de l’ADU sigui només fer inspeccions d’ofici. La 
funció de l’Agència és assumir les competències que li deleguin els ajuntaments que així ho vulguin fer 
i fer la feina d’aquests ajuntaments i en aquest cas sí que hi ha inspeccions d’ofici. 

També és funció de l’Agència assumir tot allò que els ajuntaments no fan i, per tant, les denúncies 
arriben al Consell de Mallorca. Així doncs, potser que els ajuntaments estiguin treballant més o bé hi 
ha menys activitat il·legal en el sòl rústic de Mallorca la qual cosa els ha d’alegrar tant si és perquè els 
ajuntaments treballen més com si és perquè hi ha menys infraccions. En qualsevol dels dos casos 
l’equip de govern està molt satisfet que això estigui passant. 

A més d’això, l’ADU també actua d’ofici i, si resten les actuacions que hi hagut en 2012 de les de 
2013, veuran que la diferència és en quant al nombre de denúncies rebudes i no per les actuacions 
d’ofici que fa l’ADU. 

Per altra banda explica que el personal de l’ADU que ha disminuït de 2012 a 2013, tenint en compte les 
restriccions pressupostàries del Consell de Mallorca, han estat únicament les dues places que no s’han 
cobert i que tenen intenció de cobrir. 

Una cosa que no entén és que el Grup Socialista insisteixi en dir que la intenció de l’equip de govern és 
carregar-se l’ADU perquè no és cert. De fet, assegura que no vol que l’ADU desaparegui però tampoc 
no s’alegra pel que fet que augmentin els expedients de disciplina urbanística perquè hi hagi més 
activitat infractora sinó que s’alegra que el nombre d’expedient disminueixi perquè hi ha menys 
activitat infractora, cosa que és molt important. 

Així mateix esperen que els ajuntaments –fins i tot alguns que s’han esmentat– facin la seva feina i 
realment preguin mesures en relació a les ordres de demolició que s’han dictat. 

Tot seguit s’adreça al Sr. Font i li diu que no engani perquè no és cert que no s’hagin donat facilitats a 
l’Ajuntament d’Artà. Remarca que no és cert i explica que la qüestió és que Artà té un problema de 
disciplina urbanística que tothom coneix i pretenia adherir-se a l’ADU en unes condicions distintes a la 
resta dels municipis i aquestes condicions distintes no es podien acceptar però això no significa que no 
se li hagin donat facilitats sinó que no volen obrir la “caixa de Pandora” de l’ADU per tal que els 
ajuntaments que han obert expedients de disciplina urbanística llavors pretenguin traslladar la 
competència d’executar-los a altres administracions perquè no s’atreveixin a prendre la decisió al ple. 

Insisteix que això no és posar pegues ni tampoc no és deixar de donar facilitats. Això és acomplir la 
llei: si els ajuntament obren els expedients, els ajuntaments els han de tancar i cap ajuntament dels que 
estan adherits a l’ADU no se li ha permès mai –la Sra. Dubon tampoc no va permetre mai– canviar 
aquest criteri i ell tampoc no ho permetrà. 

Per tant, si l’Ajuntament d’Artà no vol concloure els seus expedients de disciplina urbanística i de 
demolició, és un problema seu que el mateix Ajuntament d’Artà haurà d’assumir i, per això, assegura 
que és mentida el que el Sr. Font ha dit al respecte. 

Tampoc no és cert que el Govern de les Illes Balears li hagi llevat competències al Consell de Mallorca 
sinó que és més aviat tot el contrari, és a dir, que li ha donat més competències a l’ADU, competències 
que assegura que no havia demanat perquè no li interessa tenir més feina a part de tota la que ja té. 

Remarca que aquesta feina l’haurien de fer els ajuntaments que són que els que haurien de fer complir 
la disciplina urbanística perquè el Consell de Mallorca, a través de l’ADU, hi és per ajudar-los i fer allò 
que els ajuntaments no fan i no allò que no volen fer. 

Per altra banda explica que les lleis del Govern de les Illes Balears el que han fet és donar-li al Consell 
de Mallorca, mitjançant la nova Llei de sòl que entrarà en vigor el proper dia 25 atès que saben que els 
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ajuntaments tenen moltes dificultats per fer complir la disciplina urbanística, més competències 
sobretot executives per tal d’aturar obres que els ajuntaments no aturen. 

Tot seguit i per les raons que acaba de comentar, refusa l’afirmació de l’oposició en el sentit que el 
Govern de les Illes Balears li lleva competències en matèria de disciplina urbanística al Consell de 
Mallorca i afegeix que, a més a més, la legalització d’infraccions urbanístiques en sòl rústic és quelcom 
que ni li resta ni li suma competències al Consell de Mallorca perquè que es tracta d’expedients 
prescrits sobre els quals ningú no pot actuar, ni els ajuntaments ni l’ADU i, per tant, aquesta 
asseveració és una altra fal·làcia. 

El Sr. FONT li retreu al Sr. Rovira que s’hagi enfadat molt i que li hagi dit mentider perquè recorda que 
únicament li ha dit, en la primera intervenció, que no li havien posat facilitats a l’Ajuntament d’Artà, 
que és la realitat ja que no varen anar bé les condicions que volia Artà i segurament tendrà raó el Sr. 
Rovira però no val la pena que s’enfadi tant. 

Una qüestió que és òbvia és que l’ADU va per avall i la seva feina consisteix tant en actuar d’ofici com 
en tramitar les denúncies i el fet que hi hagi un 72% d’expedients obert per denúncies i només un 28% 
per inspeccions demostra que l’activitat de l’ADU és poca i hauria de ser molt més elevada per tal que, 
com a mínim, els expedients fossin un 50% de cada. 

Pel que fa al comentari del Sr. Rovira en el sentit d’assegurar que creu en l’ADU, diu que si ell ho diu, 
doncs el creurà però els fets no ho demostren ja que no hi ha cap iniciativa no en tot el temps que duen 
de legislatura per intentar que l’Agència funcioni millor i perquè s’hi incorporin més ajuntaments. 

En canvi, quan des de MÉS per Mallorca proposen una iniciativa, que d’acord amb els estatuts és legal, 
l’equip de govern la rebutja. Puntualitza que el seu Grup no ha dit mai quina quantitat s’ha de destinar a 
repartir entre els ajuntaments que formen part de l’ADU però és quelcom que està recollit en els seus 
estatuts i els ajuntaments entenen que és ben just que una part de les sancions que se recaptin en els 
seus municipis, ja sigui directament o indirectament, repercuteixin en els mateixos municipis. 

Fa notar que aquesta qüestió ja va ser objecte d’un gran debat quan es va crear l’ADU i, per això, es va 
incloure aquesta clàusula en els seus estatuts però ara l’equip de govern no hi vol entrar. Si bé ha de 
creure les paraules del Sr. Rovira quan assegura que creu en l’ADU, la realitat és que els seus fets no 
ho demostren. 

El Sr. COLOM manifesta que, en la primera intervenció, se li ha oblidat donar l’enhorabona als 
funcionaris i personal laboral adscrits a l’ADU perquè, a pesar de totes les circumstàncies que s’estan 
donant i els retalls pressupostaris i de personal, estan fent una feina molt digna. 

A continuació es refereix a la intervenció del Sr. Rovira i indica que, efectivament, tenen dues visions 
totalment diferents sobre com ha de funcionar l’ADU. 

Sincerament creu que l’actitud del Sr. Rovira és molt conformista i, malgrat que tenguin dues visions 
diferents, si realment el Sr. Rovira creu en l’ADU li agradaria que ho demostràs amb fets, amb qualque 
tipus de proposta o iniciativa, o acceptant alguna de les propostes que ha fet el Grup Socialista en 
diferents ocasions o fent un brainstorming perquè cadascú aporti les idees que consideri més adients 
per rellançar l’ADU. 

Adverteix que el principi d’autoritat de l’ADU està en dubte i, com a dada curiosa, recorda que li 
formulà una pregunta per escrit al Sr. Rovira allà on li demanava que li aportàs les xifres estadístiques 
dels requeriments que havia fet l’ADU a diferents ajuntaments, tant si estaven en territori conveniat 
com si no hi estaven, i la resposta va ser que no li podien facilitar aquesta informació perquè ni tan sols 
no comptaven amb un programa informàtic per poder fer el seguiment dels requeriments.  

Li sorprèn molt que l’ADU no pugui fer el seguiment d’un requeriment que se faci a un ajuntament 
com a conseqüència d’una denúncia o una manca d’actuació. De fet, li consta que hi ha ajuntaments 
que en fan befa, és a dir, que li ha arribat informació que hi ha ajuntaments que decideixen no contestar 
els requeriments de l’ADU directament i, si no hi ha un particular que en faci un seguiment, el tema 
quedaria mort allà dedins. 

Finalment insisteix en deixar constància que aquest tema l’haurien de mirar entre tots per veure si estan 
disposats a rellançar l’ADU o si la volen deixar morir. 
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El Sr. ROVIRA li diu al Sr. Colom que traslladarà la seva darrera petició al director de l’ADU i matisa 
que ell li ha contestat exactament allò que li han dit des de l’ADU que li contesti. 

Fa notar, igualment, que tant l’ADU com el seu director tenen absoluta llibertat a l’hora de treballar i 
assegura que a nivell polític no s’ha interferit mai en les seves labors. 

Tot seguit s’adreça al Sr. Font i li diu que no s’enfada i li retreu que sempre vengui a donar lliçons i, a 
més a més, potser amb mentides o amb mitges veritats pretengui donar ritme al Ple o generar polèmica 
però arriba un moment que cansa que qualcú, per tal de crear ambient, digui coses que no són certes al 
100% i, en aquest cas concret, no són certes ni en un 1%. 

Per això, considera que arriba un moment en què no val tot des de l’oposició. Ell mateix ha estat 
portaveu de l’oposició al Consell de Mallorca durant alguns anys i pot assegurar que no tot val però el 
Sr. Font no pensa així i abans li ha faltat al respecte al vicepresident del Consell de Mallorca dient 
coses que són mentida i no ha volgut demanar disculpes. 

Insisteix en deixar clar que en cada intervenció no poden dir el que vulguin sinó que les intervencions 
han de ser per relatar o comentar coses que siguin mínimament certes malgrat que sigui amb el to i els 
arguments que cadascú vulgui. 

De fet, el Sr. Colom ha estat molt més crític i dur en la seva intervenció que el Sr. Font però li mereix 
molt més respecte la seva intervenció i ha estat molt més positiva que la del Sr. Font que no fa més que 
intentar fer campanya electoral amb uns arguments que no són certs. 

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. DONAR COMPTE DE L’ACORD DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
DE VALLDEMOSA DE REVOCACIÓ DE LA DELEGACIÓ DE 
COMPETÈNCIES EN FAVOR DE L’AGÈNCIA. 
 
Es dóna compte del següent acord: 
 

«1r.- Donar-se per assabentat de l’acord adoptat el 3 de març de 2014 pel Ple de 
l’Ajuntament de Valldemossa, que revoca la delegació en el Consell de Mallorca de 
les competències municipals d’inspecció, sanció i restabliment de la legalitat 
urbanística en relació amb les obres, usos del sòl i actuacions que es desenvolupin 
sense llicència o ordre d’execució, o sense ajustar-se a les seves condicions, en les 
diferents categories de sòl rústic del seu terme municipal. 

 
2n.- Indicar que, tal com recull el conveni signat el 3 de setembre de 2009 entre 
l’Ajuntament de Valldemossa i l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i 
territorial de Mallorca, tal revocació serà efectiva un cop sigui publicada per aquesta 
en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. D’acord amb el punt segon de l’estipulació 
sisena, això no afectarà a la competència per a la tramitació i resolució dels 
procediments de reposició de la legalitat urbanística i dels procediments sancionadors 
iniciats abans de la revocació de la delegació, que seguirà essent exercida pel Consell 
de Mallorca, mitjançant l’Agència. 
 
3r.- Publicar el present acord a tals efectes, i per a coneixement general, en el Butlletí 
Oficial de les Illes Balears. 
 
4t.- Donar compte d’aquest acord al Ple del Consell de Mallorca.» 
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El Sr. ROVIRA (conseller executiu d’Urbanisme i Territori) inicia la seva intervenció. 

Pel que fa a aquest acord, explica que l’Ajuntament de Valldemossa considera que actualment té 
mitjans suficients per exercir l’activitat de la disciplina urbanística d’una forma directa, raó per la qual 
no necessita que ho faci l’Agència de Disciplina Urbanística (ADU).  

Adverteix que ell va fer constar en acta, en el Consell de Direcció de l’ADU, que aquesta decisió s’ha 
produït després d’una sèrie de reunions sol·licitades per personal tècnic i polític de l’Ajuntament de 
Valldemossa, en les quals ha manifestat el seu desacord amb les inspeccions d’ofici que es feien a 
Valldemossa i amb els criteris que s’aplicaven en els expedients de disciplina urbanística. Tampoc no 
compartien el criteri que s’aplicava per determinar quins expedients s’obrien referits al municipi de 
Valldemossa.  

Ho reitera i afirma que els funcionaris de l’ADU hi eren presents, quan els responsables de 
l’Ajuntament de Valldemossa feien totes aquestes consideracions i manifestaven el seu desacord pel 
que fa a l’actuació de l’ADU.  

Assenyala que no ho manifestaven precisament perquè l’ADU actuàs de forma suau, poc contundent, ni 
perquè fes poques inspeccions, sinó tot el contrari.  

Per aquestes raons accepta que l’Ajuntament de Valldemossa vulgui gestionar la disciplina urbanística 
pel seu compte. Diu que li agradaria que, realment, a partir d’ara, l’esmentat ajuntament augmenti 
encara més la gestió de la disciplina urbanística que la que ha realitzat el Consell de Mallorca per mitjà 
de l’ADU.  

Tot i això, demana disculpes perquè tot seguit farà un comentari polèmic. Diu que està ben segur que 
des de l’esmentat ajuntament faran molta menys feina sobre disciplina urbanística. Reitera que n’està 
del tot convençut.  

Relaciona aquest comentari amb el contingut de la Memòria d’Activitats de 2013 de l’ADU que ha 
defensat durant la discussió del punt anterior. Tot seguit, assegura que actualment l’ADU fa la feina 
que li pertoca, de forma correcta i professional, independentment del color polític dels ajuntaments i 
sense influència sobre l’actuació del personal funcionari de l’esmentada agència.  

Fa notar que en el cas de Valldemossa, tot i que l’explicació oficial és la que ha donat abans, 
l’explicació que ell vol que consti en acta és que, abans de retirar la competència en disciplina 
urbanística, els responsables de l’Ajuntament de Valldemossa se varen queixar en diverses ocasions en 
el sentit que no els agradava la forma en què actuava l’ADU en el municipi de Valldemossa.  

Per acabar, torna a dir que no era precisament per defecte d’actuacions, sinó per excés.  

El Sr. COLOM (PSOE) intervé a continuació. 

Assenyala que, d’acord amb els antecedents que figuren en la Memòria d’Activitats de 2013 de l’ADU 
que s’acaba d’aprovar en el Ple, l’Ajuntament de Valldemossa figura precisament com a primer 
ajuntament que va acordar, el dia 1 de juny de 2009, cedir les seves competències en matèria de 
disciplina urbanística a l’ADU. Ho destaca especialment, perquè considera molt significatiu que el 
primer ajuntament que les va cedir ara les retiri.  

Fa notar que tan sols set ajuntaments de Mallorca estan associats actualment a l’ADU, dels cinquanta-
tres possibles que podien establir un conveni amb el Consell de Mallorca pel que fa a la disciplina 
urbanística, i avui se comunica que un es dóna de baixa. 

Adverteix al Sr. Rovira que aquest és el resultat del seu mandat, atès que no ha fet ni una sola passa per 
intentar que s’adhereixin a l’ADU més ajuntaments i sempre ho ha justificat basant-se en el seu 
pensament liberal, molt respectable, de teòric i ferm defensor de l’autonomia municipal.  

Tot i això, diu que no s’ho acaba de creure i que en el fons hi ha una manca de credibilitat del PP, en la 
qüestió de la disciplina urbanística. Considera que el fruit de tot això és la degradació política de 
l’ADU que acabarà en una espècie de “crònica d’una mort anunciada”, atès que ja hi ha el primer 
ajuntament que se’n retira, el de Valldemossa.  
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Diu que no sap si el Sr. Rovira ha fet alguna cosa per evitar-ho; és possible que s’hagin celebrat 
reunions amb el seu personal tècnic, però ignora si ell com a conseller responsable s’ha reunit amb el 
batle d’aquest ajuntament per tal d’intentar evitar aquesta baixa.  

En qualsevol cas, es mostra convençut que s’han de fer més actuacions per intentar captar més 
ajuntaments. Fa notar que els incentius són necessaris i li retreu que no hagi acceptat en cap moment 
les propostes que li ha fet en aquest sentit el Grup Socialista. 

Per acabar, destaca especialment que aquest és el resultat de la política del Sr. Rovira, atès que a dia 
d’avui l’ADU és més dèbil que abans.  

El Sr. FONT (MÉS per Mallorca) intervé tot seguit. 

Puntualitza que no tenia intenció d’intervenir en aquest punt perquè ja havia explicat el seu parer en el 
punt anterior, però la intervenció que ha fet el Sr. Rovira en aquest punt l’obliga a intervenir. 

Diu que no pot consentir, de cap de les maneres, que el Sr. Rovira tracti un ajuntament de Mallorca, sia 
el que sia, de la forma en què ho ha fet quan s’ha referit a l’Ajuntament de Valldemossa.  

Fa notar que el Sr. Rovira pot explicar el que vulgui, en el Ple, però allò que compta és el que consta en 
els documents. Tot i que el Sr. Rovira afirmi que ha fet moltes reunions, es mostra convençut que no ha 
proposat al batle, en cap moment, que el superàvit de l’ADU repercutiria en els ajuntaments. Ho reitera 
i l’insta a proposar-li en aquests termes, al batle de l’Ajuntament de Valldemossa, per comprovar si 
encara hi és a temps de canviar la seva decisió.  

Observa que aquest fet anul·laria tota la resta d’arguments del Sr. Rovira.  

Assenyala que, òbviament, pot haver-hi o no discrepàncies, amb els expedients, però assegura que no 
és aquest el motiu pel qual l’Ajuntament de Valldemossa abandona l’ADU. Fa avinent que el Sr. 
Rovira no ho pot dir, al Ple, perquè està parlant d’un ajuntament de Mallorca; és una manca de respecte 
a un ajuntament.  

El Sr. ROVIRA intervé a continuació. 

Diu al Sr. Font que ell podria dir una mentida i afirmar que el batle i el personal tècnic de l’Ajuntament 
de Valldemossa li varen dir que deixaven l’ADU per decisió pròpia atès que el seu ajuntament tenia els 
mitjans suficients per exercir les funcions de disciplina urbanística, però això no és cert. 

Reitera que en les reunions que ha mantingut amb el batle i amb el personal responsable d’Urbanisme 
de l’esmentat ajuntament s’ha expressat com a motius de queixa i d’abandonament de l’ADU, el seu 
desacord amb la forma de tramitar els expedients i amb els criteris d’incoació d’expedients.  

Afirma que és del tot cert, per la qual cosa no és una manca de respecte dir la veritat.  

També assegura que hi havia funcionaris de les dues administracions, entre les persones que hi eren 
presents, i en són testimonis. Adverteix que no en farà interpretacions, sobre aquesta qüestió, però dirà 
en tot moment la veritat, i és això el que ha ocorregut; cosa diferent és el que després diguin en el Ple 
de l’Ajuntament de Valldemossa. 

No ho dubta, que potser ara aquest ajuntament tengui més mitjans per poder assumir la gestió de la 
disciplina urbanística; és obvi que si han sortit de l’ADU hauran de posar algun mitjà per aquesta 
finalitat, atès que d’altra forma és impossible fer el mateix que s’havia fet fins ara.   

Per acabar, reitera que el motiu real d’abandonament de l’ADU és que als responsables de 
l’Ajuntament de Valldemossa no els agradava com treballava aquesta agència a Valldemossa. Torna a 
dir que va succeir tal i com ho ha explicat, i que ho repetirà tantes vegades com calgui, perquè és la 
veritat.  

Es donen per assabentats. 
 

DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT 
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PUNT 12. APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DEL 
REGLAMENT REGULADOR DELS USOS I SERVEIS DELS REFUGIS DE 
MUNTANYA DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA. 

ANTECEDENTS 

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

Atès que en data 13 de febrer de 2014 el Ple de Consell de Mallorca va 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). 

Atès que l’expedient ha estat sotmès a informació publica mitjançant la inserció dels 
corresponents anuncis al tauler d’edictes del Consell de Mallorca (consta a l’expedient 
diligència de dia 3 d’abril de 2014 on així es fa constar) i en el BOIB núm. 27 de 25 
de febrer de 2014 , i havent-se donat audiència prèvia a les associacions inscrites en el 
Registre d’entitats de participació ciutadana del Consell de Mallorca, la finalitat de les 
quals guarda relació directa amb l’objecte de la disposició. 

Havent-se complert el termini de trenta dies compresos des del 25 de febrer al 2 
d’abril de 2014, per  formular al·legacions o reclamacions, n’ha estat formulada la 
següent: 

Col·lectiu Embat (inscrita al Registre d’entitats de participació ciutadana del Consell 
de Mallorca amb el núm. 8/2002), mitjançant escrit presentat al Registre General del 
Consell de Mallorca el dia 25/03/2014 (nº d’entrada 10894). 

Atès l’informe tècnic del  cap del servei de Medi Ambient de data 11 d’abril de 2014 
en virtut del qual considera que s’han de desestimar les al·legacions presentades. 

Atès l’informe de l’Institut Balear de la dona de data 5 de març de 2014, sobre 
l’impacte de gènere del present Reglament, en virtut del qual no ha estat detectada cap 
situació de desigualtat per qüestió de gènere, i que s’ha procedit a la revisió del 
llenguatge suggerit.  

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

Atès l’informe jurídic de la cap de servei de secretaria tècnica de data 14 d’abril de 
2014. 

FONAMENTS DE DRET 

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 
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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. 

Atès l’apartat d de l’article 31 del Reglament Orgànic del Consell de Mallorca, 
aprovat pel Ple en sessió de dia 8 de març de 2004, segons el qual una de les 
atribucions dels consellers executius es “preparar i presentar per a la seva aprovació 
per l’òrgan competent, a través del procediment establert, els projectes de reglaments 
o ordenances insulars relatius a qüestions del seu departament”.  

Atès l’apartat i de l’article 8 de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de Consells Insulars 
segons el qual correspon al Ple del Consell de Mallorca aprovar les ordenances i els 
reglaments insulars. 

Atès l'article 49 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases de règim local, 
el qual estableix que “l’aprovació de les ordenances locals s’ajustarà al següent 
procediment: a) aprovació inicial pel Ple, b) informació pública i audiència als 
interessats pel termini mínim de 30 dies per a la presentació de reclamacions i 
suggeriments, c) resolució de totes les reclamacions i suggeriments presentats dins 
termini i aprovació definitiva pel Ple. En el cas de que no s’hagués presentat cap 
reclamació o suggeriment, s’entendrà definitivament adoptat l’acord fins a les hores 
provisional. 

Atès l’article 102 de la llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de 
les Illes Balears, en relació al procediment d’elaboració de reglaments i ordenances. 

Atès l’article 7, lletra g), de la Llei 12/2006, de 20 de setembre, Per a la dona, segons 
el qual “en totes les normatives dictades per les distintes administracions, s’ha 
d’adjuntar un informe sobre el seu impacte de gènere, elaborat per l’Institut Balear de 
la Dona”. 

Atès l’article 2. n) del Decret de dia 15 de juliol pel qual es determina l’organització 
del Consell Insular de Mallorca, modificat pels Decrets de dia 10 d’octubre de 2011, 
15 de març de 2012 i  11 d’abril de 2012 (BOIB núm. 111, de 21 de juliol de 2011, 
BOIB núm. 159, de 22 d’octubre de 2011, BOIB núm. 48, de 3 d’abril de 2012 i 
BOIB núm. 59 de 26 d’abril de 2012), segons el qual els consellers executius tenen, 
entre d’altres, l’atribució de Resoldre, en les matèries pròpies del departament, els 
expedients que afecten drets o interessos de particulars o entitats públiques o privades, 
que no estan atribuïts a altres òrgans” 

CONCLUSIONS 

La consellera executiva de Medi Ambient pot proposar al Ple de la corporació 
l’aprovació definitiva de la modificació del  reglament atès que la seva tramitació i 
contingut s’ajusta a la legalitat vigent d’acord amb el següent text: 

“PRIMER.- Desestimar les següents al·legacions presentades pel Col·lectiu Embat 
(inscrita al Registre d’entitats de participació ciutadana del Consell de Mallorca amb 
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el núm. 8/2002), mitjançant escrit presentat al Registre General del Consell de 
Mallorca el dia 25/03/2014 (nº d’entrada 10894) pels motius que segueixen: 

1. A l’article 6 Reserves. 

a) esmena de substitució. Es proposa incloure les associacions a l’article 6 reserves. 

Motivació: 

Les associacions ja es troben englobades dins l’article 3 usuaris, ja sigui dins l’apartat 
a) quan es diu .../...a nivell particular o col·lectiu, i també dins l’apartat b) les 
institucions, els organismes i les entitats, públiques o privades.../... 

Per tant es considera que les persones poden fer les reserves a títol particular i en nom 
d’una associació.  

b) esmena de substitució. Es proposa reduir el termini màxim de reserves a un mes. 

Motivació: 

Es considera que  el termini de quatre mesos no suposa cap entrebanc pels usuaris, i si 
suposa una millor organització de les reserves i sobre tot una millor planificació dels 
recursos necessaris en cada refugi per poder atendre amb garanties als usuaris. 

c) esmena d’addició. Termini de tres mesos per a reserves efectuades per escoles, 
grups excursionistes o associacions. 

Motivació: 

La motivació és la mateixa que l’anterior, les entitats també disposaran de quatre 
mesos, i per tant poden planificar millor les activitats i disposar de les reserves 
necessàries, amb un mes, el termini és molt curt i pot suposar problemes de calendari 
per les entitats. Per altra banda cal assenyalar que la frase “malgrat que fixant amb un 
màxim de tres mesos el termini per fer reserves allotjament, tenint en compte les seves 
programacions d’activitats” no s’entèn, hi deu haver un problema de redacció. 

2. A l’article 7 Servei d’allotjament. 

a) esmena de substitució. No es poden fer reserves de més de dos vespres consecutius.  

Motivació: 

El nombre màxim de dies que es pot reservar, amb el nou reglament, és de tres 
vespres consecutius, a partir d’aquest límit, només es podrà continuar pernoctant al 
refugi si hi ha places lliures, ja sigui bé perquè no hi ha reserves, o bé per la manca 
d’arribada de nous usuaris, els quals tindran preferència sobre els que ja han pernoctat 
al refugi. Això permet que si hi ha places lliures els usuaris que així ho desitgin 
puguin seguir gaudint dels serveis dels refugis. El fet d’augmentar de dos a tres 
vespres consecutius, no suposa cap perjudici als altres usuaris. 
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Pel que fa a estades de durada superior, aquestes estan subjectes a autorització, prèvia 
sol·licitud degudament justificada.  Per tant no és d’aplicació directa sense una 
motivació, i quan hi concorrin circumstàncies acreditades degudament.  

b) esmena d’addició. Prioritats en el servei d’allotjament. 

Motivació: 

Les prioritats esmentades a l’al·legació, ja apareixen a l’article 3 Usuaris, quan 
s’assenyala el següent: 

Poden ser usuaris dels refugis: 

a) Els senderistes, els excursionistes i els aficionats als esports de muntanya a nivell 
particular o col·lectiu. 

b) 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. 

Més encara, a l’article 2 del reglament on s’assenyala la finalitat dels refugis que ve 
clarament definida quan es diu:  

Els refugis del Consell de Mallorca són instal·lacions d’ús públic destinades a: 

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. 

Queda clara doncs la vocació d’equipament públic al servei dels excursionistes i 
senderistes. 

Pel que fa a l’ús dels refugis pels components dels equips d’emergència en 
desenvolupament de missions de rescat, queda clara la subordinació del reglament 
vigent i futur a l’assistència obligatòria als equips de rescat en casos d’emergència 
previstes en la legislació vigent, bàsicament la Llei 2/1998 de 13 de març d’Ordenació 
d’emergències a les Illes Balears. 

3. A l’article 8. Servei de manutenció. 

a) esmena de substitució. S’han d’ampliar els horaris de prestació dels serveis de 
manutenció. 

Motivació: 

Atenent a les particularitats dels refugis, els horaris han de ser fixats prèviament, 
sense possibilitat de donar a entendre que es tracta d’un establiment d’altre tipus 
(restaurant o similar), que si poden tenir un horari de menjador més ample en atenció 
als seu clients.  
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No obstant, l’article 8 és prou clar perquè fixa l’horari general, i literalment diu: 
L’horari de prestació del servei de menjador és, preferentment, el següent.../... 

Però alhora també és prou flexible quan assenyala: 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. 

4. A l’article 16. Personal del refugis. 

a) Esmena d’addició. Manteniment de la figura de guarda major. 

Motivació: 

L’actual RLT del Consell de Mallorca, aprovada per Acord de Ple del Consell de 
Mallorca de dia ... (BOIB núm. 33, de 9 de març de 2013) equipara tots els guardes de 
la Unitat de Refugis amb les mateixes funcions i categories, això suposa una millor 
organització de tasques i treball, pera altra banda cal esmentar que, actualment, la 
jornada de treball dels guardes es regeix per la Resolució de la consellera d’Hisenda i 
Funció Pública, de 14 de març de 2013, d’aprovació de l’acord relatiu al règim de la 
jornada dels guardes de refugi del Consell de Mallorca, la qual estableix que la 
jornada dels guardes de refugis és de 37'5 hores setmanals de treball efectiu de 
mitjana en còmput anual prestada en torns de 24 hores de dilluns a diumenges i 
segons el calendari establert d’obertura dels refugis. 

SEGON.- Aprovar definitivament 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), que fou aprovada inicialment per acord del Plè 
de data 13 de febrer de 2014 (BOIB núm. 27, de 25 de febrer de 2014). Text modificat 
que s’incorpora con annex a la present proposta. 

TERCER.- Que es notifiqui aquest acord a l’al·legant acompanyant l’informè tècnic 
del cap del servei de Medi Ambient de data 11 d’abril de 2014. 

QUART.- Que s’ordeni la publicació íntegra del text del reglament modificat en el 
Butlletí Oficial de les Illes Balears.” 

 

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

Explica que es tracta de l’aprovació definitiva d’aquest reglament i fa notar que s’han respectat tots els 
tràmits reglamentaris previs.  

Comenta que el col·lectiu Embat ha presentat unes al·legacions, que s’han desestimat basant-se en els 
oportuns informes jurídics. 

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

Anuncia que el Grup Socialista s’abstendrà de votar aquest punt i tot seguit n’explica els motius. 

Fa notar que aquest reglament té com a finalitat facilitar la pràctica del senderisme i de l’excursionisme 
i sobre aquest qüestió el Grup Socialista opina que existeix un cert risc de considerar els refugis com a 
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establiments turístics en comptes de mantenir la seva naturalesa com a refugis. Considera un poc 
excessiu el fet d’allargar el termini de reserves fins a quatre mesos, com a termini màxim, per la qual 
cosa s’hauria pogut atendre l’al·legació que va fer l’associació Embat referida a aquesta qüestió.  

La Sra. SOLER agraeix la intervenció de la Sra. Gómez però diu que lamenta no poder entendre el 
Grup Socialista ni compartir el seu parer, una vegada més. 

Assenyala que és sabut que la Sra. Garrido (PSOE) va estar reunida amb la directora insular de Medi 
Ambient del Consell de Mallorca, la Sra. Pocoví, la qual li va demanar que li fes arribar totes les 
propostes del Grup Socialista per tal d’incloure-les en aquest reglament. 

Afirma que se varen recollir totes les propostes que va presentar el Grup Socialista i el Grup MÉS per 
Mallorca, per la qual cosa retreu que avui es faci aquesta intervenció, perquè un col·lectiu extern ha fet 
unes al·legacions. 

Reitera que, una vegada més, no els pot entendre. Observa que es tracta d’un reglament sobre el qual 
existia el consens del Grup Socialista i del Grup MÉS per Mallorca.  

No entén per quina raó no ho havien dit abans. Fa notar que aquesta és una mostra més de la ineficàcia 
de reunir-se amb els partits de l’oposició, si després esperen el Ple per fer aquest tipus d’intervencions.  

Diu que agraeix la tasca de presentació de propostes que va fer la Sra. Garrido amb la Sra. Pocoví i 
reitera que no entén que la Sra. Gómez faci aquests comentaris en el Ple d’avui.  

La Sra. GÓMEZ intervé a continuació. 

Diu a la Sra. Soler que potser és que no va entendre quina era la postura de la Sra. Garrido. Li fa saber 
que ella també s’hi va reunir, amb la Sra. Pocoví.  

Puntualitza que no és que la Sra. Garrido i ella mateixa estiguin en contra d’aquest reglament, però sí 
que els ha creat preocupació el fet que s’allargui tant, d’un mes fins a quatre mesos el termini màxim de 
reserva i que s’allargui també el termini d’estada de dues a tres nits.  

Torna a dir que no estan en contra del reglament en sí, sinó que els crea una certa preocupació que la 
finalitat per la qual se varen crear els refugis se pugui interpretar d’una altra manera i se’ls doni un ús 
més turístic que posar-los al servei del senderisme i dels muntanyencs. 

La Sra. SOLER intervé tot seguit. 

Creu que no ho han entès bé, perquè no és cert que s’allargui el termini de tres a quatre mesos. A dia 
d’avui, les reserves es fan a tres mesos i l’únic que s’amplia és un mes més, i queda en quatre.  

Informa que el col·lectiu Embat demana que se redueixi el termini i s’ha refusat la petició perquè s’ha 
establert d’aquesta forma per un millor funcionament. De fet, tant els responsables dels refugis del 
Consell de Mallorca com el dels que s’han tret a concessió són els que han fet aquesta petició, en el 
sentit d’allargar en un mes la disponibilitat dels refugis, per raons d’organització. 

Torna a dir que, a dia d’avui, el termini per a fer reserves és de tres mesos, no d’un mes i l’únic que 
s’allarga és un mes més.  

Reitera que la decisió s’ha pres a petició dels propis funcionaris i dels usuaris dels refugis, per facilitar 
la seva organització.  

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per vint-i-tres vots a favor (PP i MÉS per 
Mallorca), cap vot en contra i deu abstencions (PSOE). 
 
 
PUNT 13. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DE 
L’INSTITUT DE L’ESPORT HÍPIC DE MALLORCA. 

Es dóna compte de la següent proposta del president de l’Institut de l’Esport Hípic de 
Mallorca que diu: 
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En l’article 12 dels Estatuts de l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca, en l’apartat en 
què es regulen els vocals, s’estableix que: «N’hi haurà un en representació de 
cadascun dels grups polítics que integren la institució. Els vocals consellers seran 
nomenats pel Ple del Consell, a proposta del/de la President/a.» 

D’una banda, és convenient modificar aquest apartat per preveure el nomenament de 
persones suplents dels titulars, la qual cosa millorà el funcionament de la Junta 
Rectora. 

Per una altra banda, la Junta Rectora té competència per proposar les modificacions 
dels estatuts, d’acord amb el que s’estableix en l’article 11.1.a dels Estatuts. 

Així mateix la Junta Rectora, en sessió de 25 d’abril de 2014, aprovà la proposta de 
modificació dels Estatuts. 

Per això propòs Ple del Consell que aprovi el següent: 

ACORD 

Primer. Aprovar la modificació inicial de l’apartat referit a la vocalia de l’article 12 
dels Estatuts de l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca en els termes següents: 

- Vocalia: hi ha un vocal en representació de cadascun dels grups polítics que integren 
la institució. El Ple del Consell, a proposta de la presidència, ha de nomenar els vocals 
consellers titulars i els seus suplents. 

Segon. Sotmetre aquest acord a exposició pública per un període de trenta dies 
comptadors a partir de l’endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes 
Balears. Aquest acord serà considerat com a definitiu si no es produeixen 
reclamacions en contra durant el termini d'exposició pública i entrarà en vigor a partir 
de la publicació de l’aprovació definitiva al Butlletí Oficial de les Illes Balears. 

 

La Sra. SOLER (consellera executiva de Medi Ambient) explica que aquesta modificació dels estatuts 
ha passat per la Junta Rectora de l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca on va a ser aprovada per 
unanimitat de tots els partits polítics. 

Especifica que la modificació consisteix en què, en principi, no s’havia previst que els membres de la 
Junta Rectora tenguessin substituts i, per tant, si no hi podia assistir el membre titular, doncs el seu 
partit polític es quedava sense representació. Per evitar-ho, la modificació incorpora als estatuts que els 
representats polítics a la Junta Rectora tenguin nomenat un suplent que els pugui substituir quan 
s’escaigui. 

El Sr. COLOM (PSOE) manifesta que el seu Grup votarà a favor d’aquesta proposta atès que aquesta 
modificació impulsada per la Sra. Soler contribuirà a fer més operatives les reunions de la Junta 
Rectora de l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca. 

Afegeix que el seu Grup celebra que aquest canvi s’hagi tramitat tan ràpidament en comparació amb 
altres modificacions reglamentàries que estan empantanegades com és el cas de la modificació del 
Reglament Orgànic del Consell de Mallorca i, especialment, la modificació del Reglament del Consorci 
Serra de Tramuntana Patrimoni de la Humanitat que tenia per objecte, quan se’n va començar la 
modificació, donar cabuda al representant dels grups de l’oposició a la seva Junta Rectora en 
compliment del Codi ètic del Consell de Mallorca. 
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Per concloure reitera que aquesta darrera qüestió continua empantanegada al Consell de Mallorca i diu 
que espera que el conseller executiu de Presidència en prengui nota malgrat que avui no sigui present. 

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

II) PART DE CONTROL 

PUNT 14. 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 15. MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MES PER MALLORCA RELATIVA 
A CONCURSOS DE SERVEIS SOCIALS I D’ATENCIÓ A LES PERSONES. 

Es dóna compte de la següent moció: 

L’eficàcia dels serveis d’atenció a les persones de titularitat pública gestionats per 
entitats del Tercer Sector s’està posant en risc en els darrers mesos per l’extensió 
d’una sèrie de pràctiques de les Administracions en la contractació pública d’aquests 
serveis. 
 
Amb l’agreujament de la crisi econòmica i de les dificultats pressupostàries de les 
Administracions, les entitats del tercer Sector Social de les Illes Balears, han vingut 
observant amb preocupació que en els concursos públics dels serveis socials i 
d’atenció a les persones cada vegada més Administracions introdueixen canvis en la 
formulació dels plecs que no responen a les necessitats de les persones a qui 
s’adrecen. 
 
Aquestes noves pràctiques signifiquen un retrocés de 10 o 15 anys en les polítiques 
socials, i una renúncia als objectius de millora contínua, de qualitat de servei i 
d’eficiència social que paulatinament s’havien assolit i generalitzat. 
 
A més, signifiquen una penalització addicional per a les entitats socials que 
tradicionalment ja s’han vist penalitzades en relació a les empreses mercantils en els 
procediments de contractació pública a causa, per exemple, de la valoració de les 
ofertes abans de l‘IVA. 
 
Aquestes males pràctiques incompleixen la Llei 572011 de 29 de març d’Economia 
Social, que al seu article 8.2 estableix que els poders públics tindran com a objectiu la 
promoció de l’economia social i que tindran en compte el valor afegit que aporten les 
entitats d’iniciativa social. 
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Algunes d’aquestes noves males pràctiques a les quals ens referim son: 
 

a.- Canvis en l’aplicació dels barems de les puntuacions tècnica i econòmica 
que signifiquen que la valoració del projecte tècnic esdevé molt inferior a l’oferta 
econòmica i que alguns concursos esdevinguin a la pràctica subhastes. Aquests canvis 
posen en perill la viabilitat de la gestió i la sostenibilitat dels serveis, i no garanteixen 
la qualitat del servei a les persones. 

b.- Canvis en la consideració dels projectes tècnics, que impliquen que deixen 
de ser valorats com a tals per convertir-se en una simple descripció de millores 
automàtiques que preveu la mateixa Administració i que , a més, tots els concursants 
acostumen a assegurar que compliran. 

c.- Canvis en la consideració de les propostes temeràries, desproporcionades o 
anormals, que fan que esdevingui una fal·làcia en calcular-se amb un diferencial 
respecte les rebaixes mitjanes de les entitats que concursen. Qui marca fins a quin 
percentatge una rebaixa és temerària ja no és l’Administració sinó els propis 
competidors. I això comporta que rebaixes extremes, superiors al 25%, deixen de ser 
considerades desproporcionades pels propis mecanismes de valoració de les ofertes i 
acaben significant una important reducció de la qualitat del servei previst inicialment. 

d.- Canvis en els requisits de contractació de professionals, amb rebaixes de 
les ràtios i des perfils establerts en la legislació, i l’eliminació de la referència als 
convenis col·lectius d’aplicació. 

e.- Valoració de la incorporació d’hores gratuïtes com a millora del projecte a 
fi de rebaixar indirectament el cost real del servei. 

f.- Exigència de classificació empresarial per accedir als concursos. A més, 
sovint la classificació requerida no s’ajusta a l’objectiu social de l’activitat que es durà 
a terme, implicant una barrera perquè puguin prestar el servei entitats del Tercer 
Sector. 
 
A aquestes noves males pràctiques, cal afegir-hi dos elements addicionals que 
incrementen les dificultats de les entitats socials a l’hora de concórrer a la contractació 
pública. 
 
D’una banda, la discriminació –ja esmentada- de les entitats del Tercer Sector a causa 
de la valoració de les ofertes abans de l’IVA. Aquesta pràctica implica també un 
sobrecost dels serveis per a l’Administració, en no poder deduir-se l’IVA, i comporta 
que esdevingui enganyós triar l’oferta més baixa si és d’un empresa mercantil, ja que 
en afegir-hi l’IVA es converteix de fet en més alta que les que ofereixen les entitats 
exemptes. 
 
De l’altra, l’ incompliment dels terminis de pagament dels contractes establerts en la 
legislació, amb retards cada vegada més greus i habituals. 
 
Per tot això exposat, proposem al ple del Consell de Mallorca els següents 
 
 

ACORDS: 
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1.- El Ple del Consell de Mallorca acorda que en els concursos de serveis socials i 
d’atenció a les persones del Consell de Mallorca i dels seus organismes dependents, es 
preservin i respectin els criteris següents: 
 

a.- Valoració de l’eficiència dels serveis i de totes les variables tècniques, 
considerant la importància cabdal del projecte tècnic per desenvolupar les 
característiques del servei, considerant el valor afegit per la contribució i creativitat 
dels licitadors, i evitant que esdevinguin una mera proposta de millores fixades per la 
mateixa Administració. 

 
b.- Major i millor equilibri entre la valoració econòmica i la tècnica, evitant 

que els concursos esdevinguin a la pràctica subhastes. Considerar el preu només a 
igualtat de puntuació amb altres criteris i, en tot cas, que el preu suposi com a màxim 
el 10% de la puntuació total. 

c.- Rigor en la consideració de les millores tècniques, descartant valorar com a 
tals aquelles propostes que suposen directament un estalvi econòmic per a 
l’Administració, com per exemple la prestació d’hores de servei gratuïtes o la 
renúncia a l’actualització de preus per l’IPC. 

d.- Garantia que els preus de sortida respectin les ràtios que estableix la 
normativa vigent, la contractació dels perfils professionals necessaris per l’atenció als 
col·lectius destinataris i, evidentment, les condicions laboral que marquen els 
convenis col·lectius d’aplicació en cada cas. 

e.- Establir una clàusula que deixi fora del procediment aquelles entitats o 
empreses que no obtinguin una puntuació tècnica igual o superior a la meitat dels 
punts. 

f.- Valoració de les ofertes amb l’IVA inclòs. 
g.- Establiment de límits a les rebaixes de les ofertes, de manera que siguin 

objectius i viables i que garanteixin que el servei es podrà prestar en les millors 
condicions d’eficiència i qualitat, especialment quan la proposta econòmica signifiqui 
més d’un 30% de la puntuació total. 

h.- Establiment d’obligacions i calendari de pagaments d’acord amb la 
legislació, i de les compensacions corresponents en cas d’incompliment. 

i.- Establir mecanismes de control i seguiment post-adjudicació per vetllar que 
l’entitat o empresa adjudicatària compleixi les condicions de gestió i de qualitat del 
servei. 
 
2.- El Ple del Consell de Mallorca acorda fer extensiva aquesta proposta a tots els 
ajuntament de Mallorca així com també a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 
 

 

El Sr. ENSENYAT (MÉS per Mallorca) recorda que aquesta moció la varen deixar damunt la taula en 
el darrera sessió plenària per tal de veure si eren capaços d’arribar a un acord sobre la problemàtica que 
tenen les diferents entitats del tercer sector en quant a l’accés als concursos públics davant el fet que 
grans empreses ofereixen preus més baixos i l’administració valora més els criteris econòmics que no 
els tècnics, cosa que no hauria de ser així en els concursos de serveis socials i d’atenció a les persones. 

Comenta que, després d’hores de debat i de discussió, s’hi ha pogut arribar a un acord i espera que 
sigui llavors la Sra. Cirer, consellera executiva de Benestar Social, qui expliqui el contingut de l’acord 
assolit. 
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Manifesta que el seu Grup està satisfet amb l’acord al qual s’ha arribat sobretot perquè consideren que 
l’IMAS hauria d’abanderar una pedagogia ja que, si avui en dia hi ha dificultats per a la inserció 
laboral, és evident que les dificultats li resulten més grosses als col·lectius en risc d’exclusió social o 
amb discapacitats. Per això, opina que l’administració pública ha de ser capdavantera en aquest sentit, 
ha de donar exemple i ha de fer pedagogia a la resta d’institucions. 

A mode d’exemple comenta que fa poc parlaven del reglament dels refugis i, quan se varen treure a 
licitació, es varen incorporar unes clàusules socials però just per decantar-se per una o altra opció en 
cas d’empat, és a dir, en cas d’empat entre diferents empreses licitants, s’oferia un punt a aquelles que 
comptassin amb personal amb discapacitats o personal procedent d’un programa o projecte d’inserció 
social. 

Reconeix que en aquest sentit s’ha fet molt de camí i ja compten amb un document marc que es va 
aprovar l’any 2010 però encara és necessari seguir avançant per aquest camí i, especialment, donades 
les circumstàncies d’avui en dia. 

Finalment reitera que el seu Grup està molt satisfet amb aquest acord que desitgen que no sigui paper 
banyat i que realment l’IMAS s’impliqui tot fent-ne pedagogia i no just amb els departaments del 
Consell de Mallorca sinó també amb els ajuntaments i la comunitat autònoma. 

El Sr. GARAU (PSOE) diu que entén de les paraules del Sr. Ensenyat que el text que presenten avui 
està consensuat amb el Partit Popular. 

Tot seguit assenyala que hi està totalment d’acord i apunta que és una gran passa endavant però hi 
afegiria que se creàs una comissió per al seguiment d’aquest acord i ho diu perquè, si no creen la 
comissió de seguiment, els membres de l’oposició no tendran informació sobre els contractes que se 
fan, ni quan se fan, etc. i passarà el temps, s’arribarà a final de legislatura, i no sabran com s’ha 
implantat aquest acord. 

Per tant considera que la creació d’una comissió de caràcter informatiu que es pugui reunir, per 
exemple, cada dos mesos per conèixer com s’està aplicant aquest acord, no és res de l’altre món i 
serviria per fer que aquest acord fos més fàcilment implantat. 

La Sra. CIRER (consellera executiva de Benestar Social) explica que aquesta proposta era molt 
complexa, amb molts de punts i apartats i va ser àmpliament debatuda en el Ple del mes de març com 
així se constata a través de l’acta d’aquella sessió. 

Observa que era molt important que s’hi recollís l’opinió al respecte dels polítics però també s’hi havia 
de recollir, com bé ha dit el Sr. Ensenyat, l’esperit de no negar les coses que ja s’estaven fent sinó fer 
una passa endavant més i això era que li faltava a la proposta tal i com va ser tractada en el Ple de març. 

A més a més, el Sr. Ensenyat ha afegit al debat la qüestió de la pedagogia que és molt important i vol 
assumir, com a presidenta de l’IMAS, el lideratge de fer possible aquesta pedagogia. 

Puntualitza que n’han parlat a nivell polític però també a nivell tècnic i és una proposta que per al seu 
compliment cal que hi hagi una voluntat i una implicació política, que hi són perquè la unanimitat en 
aquesta proposta demostra que tothom està d’acord que s’ha d’actuar en aquest sentit i s’ha d’anar un 
poc més enllà de la instrucció que es va aprovar en el mes de maig de 2010 sobre clàusules socials. 

Aquesta instrucció que té assumida l’IMAS no està plenament assumida per la resta del Consell de 
Mallorca ni pels ajuntaments ni per l’administració autonòmica i, per tant, aquesta instrucció encara té 
molt de recorregut a haver de fer i avui, amb aquest acord, se’n farà una passa més. 

Matisa que aquesta instrucció està bé com a punt de partida però, com que no està a ple rendiment en 
totes les administracions, és obvi que queda feina per fer i ara cal parlar, a més de les clàusules socials, 
de contractes amb un compromís social un poc més enllà de les clàusules que és allò que demana el 
tercer sector i aquest esperit es recull en el present acord. 

La pedagogia considera que no s’ha de fer només a nivell polític sinó també a nivell del funcionariat i, 
per això, vol assumir aquest compromís per transmetre la idea a tots els àmbits de les administracions. 

Per altra banda li diu al Sr. Garau que crear una comissió de seguiment creu que no és adient perquè la 
intenció és dedicar tot el temps a fer aquesta pedagogia sense que cap comissió no els llevi temps per 
dedicar-s’hi. 
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Per això, l’insta a confiar en aquest acord i en l’equip de govern, com a responsable de la institució, que 
sempre li facilitarà tota la informació que cregui oportuna però sense condicionar la feina a la creació 
d’una comissió perquè creu que, abans de fer aquest seguiment, encara hi ha molta feina prèvia a haver 
de fer i podria donar-se el cas que d’aquí a dos mesos es trobassin amb una comissió que no pugui fer 
el seguiment de res perquè encara la idea no hagi calat en altres administracions. 

No obstant això, a nivell intern sí que poden fer un seguiment de l’acord perquè la seva pràctica ja està 
assumida però abans d’anar més enllà, cal fer unes determinades passes, deixar passar un temps i 
després ja podran parlar de crear aquesta comissió i veure com s’està implantat aquest tema. 

Recalca que a la instrucció de 2010 encara li queda camí per recórrer i, en conseqüència, calcula que 
ara tenen per endavant uns anys de feina per tal d’assolir el 100% de compliment d’aquesta instrucció. 

Li agraeix al Sr. Ensenyat la seva capacitat per arribar a acords i de fer possible l’entesa envers 
propostes que valen la pena, que són de llarga durada i que són en benefici de les institucions i també 
de col·lectius i entitats molt importants.  

Per acabar, reitera el seu agraïment per aquest bon tarannà i assenyala que li ha fet arribar al secretari 
general de la Corporació el text definitiu de la proposta que s’ha acordat. 

La Sra. PRESIDENTA puntualitza que del debat s’entén que hi ha un text alternatiu al de la moció, un 
text que ha estat consensuat i que ha estat repartit a tots els grups polítics i, per tant, se procedirà a 
sotmetre a votació aquesta proposta alternativa que ha presentat la Sra. Cirer i que el grup proposant, 
MÉS per Mallorca, ha acceptat. 

Ha continuació es transcriu el text alternatiu: 

1. El Ple del Consell de Mallorca acorda que en el concursos de serveis socials i 
d’atenció a les persones de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials es reservin i respectin 
els criteris inclosos a “la Instrucció per a la incorporació de criteris socials en els 
contractes públics de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials”, tal com es ve fent des de la 
seva aprovació en el mes de maig de 2010. 

2. El Ple del Consell de Mallorca acorda que l’Institut Mallorquí d’Afers Socials 
modifiqui i ampliï la Instrucció abans esmentada per tal d’incloure criteris de 
contractació socialment responsable a tots els contractes, sempre que sigui possible. 

3. El Ple del Consell de Mallorca acorda que l’IMAS es posi a disposició de totes 
aquelles administracions que ho requeresquin per explicar i difondre els criteris i 
contingut de la Instrucció per tal de que, sempre que sigui possible, aquesta proposta 
es faci extensiva a la resta del Consell de Mallorca, a tots els ajuntaments de Mallorca 
així com també a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
 
PUNT 16. MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MES PER MALLORCA DE 
REBUIG DE LES PROSPECCIONS PRETROLIERES I PER AGILITZAR 
ELS TRÀMITS NECESSARIS PER A LA DECLARACIÓ DEL CANAL DE 
MENORCA COM A L.I.C. 
 

Es dóna compte de la següent moció: 

 
Les prospeccions petrolíferes a la Mediterrània han esdevingut una de les amenaces 
més serioses des del punt de vista mediambiental i econòmic per a les Illes Balears en 
les darreres dècades. Decretades amb el govern de Zapatero el desembre de 2010 i 
desenvolupades pel govern de Rajoy en aquesta legislatura, mai el rebuig a una 
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decisió política com aquesta no havia implicat tant de consens, en tot el ventall 
institucional i social arreu de les Illes. 
 
Fa pocs dies que hem conegut les conclusions del darrer informe del Panell 
Intergovernamental sobre Canvi Climàtic de Nacions Unides (IPCC), que ens recorda 
la vulnerabilitat dels ecosistemes insulars davant les conseqüències de l'escalfament 
global, sobretot per la dependència dels combustibles fòssils. Aquests conseqüències 
suposaran fenòmens climàtics extrems i, sobretot, la pujada del nivell de la mar. 
 
Si a això afegim els elevats riscos inherents associats a les prospeccions, tant en la 
seva fase d'exploració, com sobretot d'extracció, i el fet que som una Comunitat que 
viu del turisme i per tant, del seu paisatge, les raons per rebutjar les prospeccions són 
definitives. 
 
Pel que fa als municipis del Llevant, les prevencions sobre els projectes de 
prospeccions petrolíferes augmenten, ja que dos dels tres projectes actius, els 
impulsats per les companyies Seabird i sobretot, el de Spectrum, afecten la part nord-
oriental de Mallorca i el canal de Menorca, respectivament. Vivim a unes illes a les 
quals els valors essencials son el paisatge i el patrimoni natural, i on la relació 
mil·lenària entre els habitants de la costa i la mar integra fins i tot la nostra cultura. 
 
Les Directives europees d'aus i d'hàbitats i biodiversitat protegeixen espais i suposen 
una flagrant incompatibilitat entre les prospeccions i els hàbitats protegits per  les 
mateixes. És un element clau en les al·legacions presentades per la societat civil, i fins  
i tot en els informes de la Comissió Balear de Medi Ambient. En aquest sentit, la 
declaració com a Lloc d'Interès Comunitari (LIC) del Canal de Menorca proposada 
pel Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient implicaria, no sols un 
element més de protecció davant les prospeccions, sinó una oportunitat per mantenir 
els valors ambientals de les costes del Llevant de Mallorca i afavorir la recuperació 
dels recursos pesquers. 
 
Per aquests motius, el grup de conselleres i consellers de MÉS per Mallorca proposa 
al Ple del Consell l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

1.- El Ple del Consell de Mallorca reitera el seu rebuig a les prospeccions petrolieres. 
 

2.- El Ple del Consell de Mallorca insta al Govern de les Illes Balears a agilitzar els 
tràmits i trameses de documentació per a què el Ministeri d'Agricultura, Alimentació i 
Medi Ambient declari L.I.C. el Canal de Menorca. 
 

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

Fa avinent que el seu Grup presenta aquesta moció amb la intenció d’aconseguir impedir les 
prospeccions petrolieres de forma contundent.  

Fa notar als membres de la corporació del Ple que és ben segur que coneixen el que és la Xarxa Natura 
2000, o una zona LIC, o una zona ZEPA. Tot i això, ho explica a continuació de forma més detallada.  
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Diu que la Xarxa Natura 2000 és la xarxa europea per a la protecció del medi ambient, que va sorgir 
amb la intenció de protegir les aus i s’ha anat ampliant successivament. Les zones LIC són els llocs 
d’interès comunitari de l’àmbit europeu. Les zones ZEPA són les d’especial protecció en matèria 
mediambiental.  

Comenta que el seu Grup té constància que el Ministeri de Medi Ambient ha proposat que es declari 
LIC el Canal de Menorca i veu en aquesta declaració la millor oportunitat per aturar les prospeccions 
petrolieres que han previst realitzar les companyies Spectrum i Seabird a l’est de Mallorca (començaran 
a l’altura d’Alcúdia i s’estendran en el sentit de les agulles del rellotge fins al sud, als voltants de 
Cabrera). 

Es tracta de dos projectes futurs d’aquest tipus de prospeccions que avancen ràpidament; representen 
un perill per a la costa mallorquina i l’augmenten, perquè s’ajunten amb les prospeccions que provenen 
de la costa d’Eivissa i de València.   

Assenyala que la millor manera d’aconseguir aturar-les de forma contundent és fer la declaració com a 
LIC del Canal de Menorca. Si es fa així, la normativa europea en matèria de protecció ambiental és de 
rang superior a les autoritzacions per fer prospeccions petrolieres. Aquest és el motiu pel qual el Grup 
MÉS per Mallorca fa aquesta petició en el Ple del Consell de Mallorca. 

Tot seguit llegeix textualment el punt 1 de la moció amb la intenció de destacar que es tracta d’una 
petició que fa el seu Grup de forma reiterada. 

A continuació llegeix textualment el punt 2 per fer notar que és necessari trametre al Ministeri 
d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient amb tota la urgència possible la documentació que ha 
demanat, amb vista a aturar al més aviat possible el perill que s’acosta a la zona est de les Illes Balears.  

La Sra. CANO (PSOE) intervé a continuació. 

Opina que la moció és molt oportuna, sobretot després del debat que se va produir en el Senat i d’haver 
perdut la possibilitat d’aturar les prospeccions petrolieres a les Illes Balears. Considera positiu que 
quatre dels cinc senadors del Partit Popular rompessin la disciplina de vot per tal de defensar els 
interessos de les Illes Balears. Tot i això, fa notar que la immensa majoria del PP ho va impedir.  

Recorda que el Grup parlamentari Socialista va presentar, durant el passat mes de novembre, una 
proposició no de llei per instar el govern a personar-se per protegir el Canal de Menorca. Tot i això, 
fins el mes de març no se comença a discutir, la qual cosa suposa que s’han exhaurit els terminis per 
poder adherir-se a la protecció del Canal de Menorca.  

Observa que el PP, que governa, rebutja aquesta proposició no de llei i diu que no s’han de fer mocions 
per personar-se perquè el govern, de facto, ho farà. La realitat és que a dia d’avui han transcorregut ja 
dos mesos i no s’han protegit encara els interessos de les Illes Balears.  

Destaca que aquest és el bessó del problema, la necessitat de protegir els interessos de les Illes Balears, 
raó per la qual s’ha de saber de quina banda està el Govern balear i el Consell de Mallorca. Si se volen 
defensar els interessos ambientals i la biodiversitat o just el contrari, i en aquest cas s’està del costat 
dels lobbies i s’estan cercant excuses per incomplir directives europees en matèria mediambiental fent 
els ulls grossos pel que fa a l’aplicació d’una pràctica que és totalment lesiva per al nostre medi marí 
com és el cas de la pesca d’arrossegament, expressament prohibida.  

Considera del tot inaudit que el Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient vulgui incloure el 
Canal de Menorca en la Xarxa Natura 2000 dels espais marins mentre el Partit Popular en el Parlament 
de les Illes Balears, per obra i gràcia del conseller Sr. Company, no el vulgui incloure en l’esmentada 
xarxa.  

Reitera que és increïble, que no vulgui protegir el Canal de Menorca i d’aquesta forma tanqui una porta 
més a la possibilitat d’aclarir quins són els plans sobre aquestes prospeccions. 

Destaca que és molt urgent que el Govern balear es prengui molt seriosament la proposta del ministeri 
que s’ha explicat.  

Torna a dir que és del tot necessari fer-ho, de la mateixa manera que el senador Francesc Antich, durant 
aquesta setmana, ha fet una proposta per protegir les muntanyes submarines del Canal de Mallorca, i 
s’ha aprovat per unanimitat en el Senat. D’aquesta forma s’ha protegit aquestes zones dels abusos i se 
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regula la pesca d’arrossegament que destrossa l’ecosistema marí, i que és insostenible per als propis 
pescadors. Considera que és clar, que s’ha de fer el mateix amb el Canal de Menorca.  

Diu que el seu Grup votarà a favor d’aquesta proposta, per bé que vol fer una observació a la Sra. 
Palou, que explica tot seguit.  

Atès que el Govern balear no ha fet res i ja ha exhaurit els terminis, proposa una esmena referida a la 
redacció de la segona proposta d’acord en el sentit que allà on diu: “...continuar...”, digui: “...posar en 
marxa i agilitar aquest procés, i instar el Govern balear a votar a favor de la proposta del Ministeri 
d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient.” 

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

Fa una referència a la dita popular segons la qual “no hi ha més sord que aquell que no vol sentir i no hi 
ha més cec que aquell que no vol veure”. 

Assegura que no entén els representants del Grup MÉS per Mallorca, ni com poden presentar una 
moció com aquesta. Recorda que fa un mes que ja se va debatre, en el Ple del Consell de Mallorca, per 
la qual cosa coneixen perfectament quina és la postura del Partit Popular. També saben que qui està en 
contra d’aquestes prospeccions, qui fa política i feina en aquest sentit és el PP, i que no perd el temps 
d’aquesta manera.  

Demana si és que pretenen que els tornin a dir el mateix: “No a les prospeccions”. No entén que calgui 
repetir-ho una vegada més.  

Reitera que el PP està en contra de les prospeccions i que ho ha expressat així i ho ha demostrat pertot 
arreu. 

Quan al segon punt de la moció, puntualitza que si es tracta d’una proposta del Ministeri d’Agricultura, 
Alimentació i Medi Ambient a la qual fa costat el Grup MÉS per Mallorca, els dóna l’enhorabona pel 
fet que acceptin les propostes de protecció del medi ambient que fa el PP de Madrid, com sempre han 
anat darrera les propostes de protecció del medi ambient del PP quan ha governat a les Illes Balears.  

Assegura als membres del Grup MÉS per Mallorca que, si ho fan així, tendran tot el suport del Grup 
Popular. 

La Sra. PALOU intervé tot seguit. 

Demana al Sr. Vidal que li confirmi el que li ha semblat entendre, que el Grup Popular votarà a favor 
de la moció.  

El Sr. VIDAL li ho confirma. 

La Sra. PALOU reprèn la intervenció i fa avinent que és molt important pel fet que és una de les 
decisions necessàries que fan inviables, precisament, les prospeccions en aquesta zona. El vot favorable 
del PP ajudarà a poder refusar les intencions de les dues companyies que s’han esmentat, interessades a 
fer prospeccions petrolieres en el nostre mar.  

Tot seguit demana a la Sra. Cano que repeteixi la seva proposta de transacció, per concretar si tothom 
hi està d’acord.  

Finalment, agraeix el vot favorable a la moció que han expressat tant el Grup Popular com el Grup 
Socialista. 

La Sra. CANO intervé per respondre la petició de la Sra. Palou.  

Assenyala que, en primer lloc, s’ha de qüestionar com és possible agilitar tràmits i trameses que ni 
s’han començat ni s’han impulsat. És per aquest motiu que ha parlat d’engegar, de posar en marxa el 
procediment, perquè no s’ha fet res en aquest sentit. 

Opina que sembla que el Sr. Vidal no sap on està, que creu que es troba en el Club de la Comèdia, en 
comptes de ser a la sala de Plens del Consell de Mallorca. Considera que el més surrealista és que el 
ministeri esmentat ha fet una proposta, amb la qual el PSOE està d’acord, però el Sr. Company, 
conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Territori del Govern balear l’ha deixada dins un calaix. És 
obvi que d’això es tracta, precisament.  
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Torna a dir que la proposta de declarar zona LIC el Canal de Menorca l’ha aturada el PP, l’ha 
paralitzada, i és clar que són traves per a les accions de protecció del medi marí, que pretenen evitar 
una pràctica de pesca lesiva com és la pesca d’arrossegament, però també per evitar i per aturar el 
fantasma de les prospeccions.  

Reitera l’afirmació que és el PP qui ignora del tot una proposta que està ben fonamentada i amb la qual 
han col·laborat gran part d’instituts oceanogràfics i d’organismes científics d’àmbit internacional. 
Assegura que el PP ho paralitza a causa de pressions dels lobbies. 

Per acabar, llegeix textualment la proposta de transacció: “Instar el Govern balear a votar a favor de la 
proposta del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient i a posar en marxa i agilitar”. 

La Sra. PALOU puntualitza que només es tractaria d’afegir les paraules “posar en marxa i agilitar” de 
forma que la redacció final quedaria així: “El Ple del Consell de Mallorca insta el Govern de les Illes 
Balears a posar en marxa i agilitar els tràmits i trameses de documentació”. Demana si ho ha entès bé.  

La Sra. CANO respon afirmativament i afegeix que també s’ha d’instar el Govern de les Illes Balears a 
votar a favor de la proposta del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient. 

La Sra. PRESIDENTA demana a la Sra. Palou si hi està d’acord.  

La Sra. PALOU respon que el Grup MÉS per Mallorca accepta aquesta proposta.  

El Sr. VIDAL intervé tot seguit per fer un aclariment. 

Expressa la seva satisfacció pel fet que l’oposició faci costat a les propostes que fa el PP des del 
Govern de l’Estat.  

En canvi, fa notar que el Grup Popular no està d’acord amb la modificació que s’ha fet a la moció que 
ha presentat el Grup MÉS per Mallorca.  

La Sra. PRESIDENTA fa un resum de la situació actual del debat.  

Assenyala que, si s’accepta la moció tal i com l’ha presentada el Grup MÉS per Mallorca, aquesta 
s’aprova per unanimitat.   

En canvi, si el Grup MÉS per Mallorca accepta l’esmena que li planteja el Grup Socialista, no 
s’aprovarà aquest punt de l’ordre del dia.  

La Sra. PALOU diu que el Grup MÉS per Mallorca accepta l’esmena del Grup Socialista.  

La Sra. PRESIDENTA indica que el Grup Popular demana si se pot votar la moció de forma separada.  

La Sra. PALOU respon que el Grup MÉS desitja que se voti la moció tal i com se presenta al Ple. 

La Sra. PRESIDENTA adverteix als Grups de l’oposició que, si actuen d’aquesta manera, negant-se a 
separar els punts d’una moció de l’ordre del dia, quan els interessa i només per oportunitat política, 
hauran de comprendre que potser el Grup Popular i l’equip de govern del Consell de Mallorca tampoc 
no acceptarà, a partir d’ara, fer votacions separades d’altres punts de l’ordre del dia, o de despatxos 
extraordinaris.  

Fa avinent que tothom ha de jugar sota les mateixes regles del joc. Observa que durant aquesta 
legislatura no recorda que s’hagi produït cap inconvenient a l’hora de demanar votacions separades, ni 
per despatxar o no temes d’urgència i s’ha dit sí a tot.  

Adverteix que ho decidiran els membres de l’oposició, i que ella no té cap problema.  

El Sr. FONT (MÉS per Mallorca) intervé tot seguit. 

Diu a la presidenta que no és una qüestió de decidir o no. Puntualitza que els membres del Grup MÉS 
per Mallorca decidiran sobre l’actuació del seu Grup, i els membres del Grup Popular faran el mateix, 
de forma que cadascú serà conseqüent amb les seves decisions.  

Observa que, si la presidenta considera que els ha d’amenaçar amb una aturada en el sentit que ha 
explicat abans, no tenen cap problema. Reitera que els pot amenaçar ben tranquil·lament.  

La Sra. PRESIDENTA respon que no es tracta de cap amenaça i tot seguit li explica com ha 
transcorregut exactament el debat d’aquest punt. D’una moció que s’anava a aprovar per unanimitat per 
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defensar allò que demana la societat mallorquina s’ha volgut aprofitar un tema com oportunitat política 
de tal forma que aconseguiran que no s’aprovi. 

Tot i això, no ho considera un problema, perquè cada Grup defensa les seves postures sobre aquesta 
qüestió. 

La Sra. PALOU respon a la presidenta que, acabada la intervenció del Sr. Vidal, no ha quedat clar quin 
és el motiu que marca la diferència entre que se pugui aprovar la moció tal i com se presenta però no se 
pugui aprovar si s’afegeix l’expressió “posar en marxa”. 

Fa avinent que, de fet, si ha estat el PP qui tan bonament ha proposat la declaració de LIC per al Canal 
de Menorca, des del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient del Govern de l’Estat, no 
s’entén que al Grup Popular del Consell de Mallorca li costi tant afegir al text de la moció l’expressió 
“posar en marxa” i votar a favor de la proposta del Grup MÉS per Mallorca, atès que el PP també 
governa aquesta institució.  

Fa notar que seria el més lògic, que el PP del Govern de l’Estat fes costat a les decisions del PP del 
Govern de les Illes Balears.  

Adverteix que és aquesta, la via correcta, per aturar les prospeccions petrolieres a Menorca. Diu que, 
segons les seves fonts d’informació, el Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient va 
demanar al Govern balear –fa ja nou mesos– que se pronunciàs sobre aquesta qüestió aportant els 
informes pertinents per avalar aquesta proposta. Atès que el Govern balear no ha fet res en aquest 
sentit, demana que li expliquin per quin motiu ha actuat així. 

El Sr. VIDAL intervé tot seguit. 

Diu a la Sra. Palou que el disculpi, però és molt difícil, entendre-la.  

Li recorda que ella ha explicat la moció del Grup MÉS per Mallorca, tot seguit s’ha fet el debat que 
pertoca per a la seva aprovació i el Grup Popular ha votat a favor. Atès que la moció s’ha aprovat, la 
qüestió està resolta.  

Reitera que el PP està d’acord amb el text de la moció, tal i com l’ha presentada el Grup MÉS per 
Mallorca. Li demana què més vol, perquè és clar que se vota la seva moció, i no se’n parla més.  

La Sra. PRESIDENTA assenyala que farien un favor a Mallorca si s’aprova el text de la moció tal i 
com el presenta el Grup MÉS per Mallorca, atès que s’aprovaria per unanimitat. Fa notar que està en 
mans dels dos Grups de l’oposició, que el Ple del Consell de Mallorca ho aprovi o no.  

La Sra. PALOU respon que està en mans del Partit Popular, que s’aprovi incloent en el text l’expressió 
“posar en marxa”.  

Reitera que, en aquest cas, és el PP qui ho atura. El Grup MÉS per Mallorca ha demostrat que està 
obert al debat, i ha acceptat incorporar al text de la moció l’expressió “posar en marxa” però el PP ho 
bloqueja pel fet que no accepta aquesta expressió. 

Consegüentment, és prou clar que la decisió final no està en mans de MÉS per Mallorca, sinó del Grup 
Popular.  

Reitera que la documentació està en mans del PP, en el Govern de les Illes Balears, i no se mou de la 
seva seu des de fa nou mesos. És precisament arran d’aquest fet, que el seu Grup ha presentat la moció, 
perquè és obvi que allò que cal fer és “posar-ho en marxa”. 

La Sra. CANO intervé a continuació. 

Assenyala que no hi ha millor exercici de coherència que aconseguir que les paraules no estiguin 
totalment divorciades dels fets. Recorda que fa dos mesos, en un debat parlamentari, el PP ja va votar 
en contra, no s’ha lligat absolutament a res.  

Observa que el Grup Socialista ha presentat una esmena i és el partit que ha presentat la moció qui ha 
de decidir.  

Diu al Sr. Vidal que el PP s’ha de limitar a votar a favor, en contra o abstenir-se, però el que no s’entén 
és el sentit del seu debat. Li fa saber que el millor que poden fer per a Mallorca, per començar, és no 
enganyar la seva ciutadania i és clar que el que fan avui és prendre-li el pèl.  
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El Sr. VIDAL intervé a continuació. 

Fa notar a la Sra. Cano que s’ha presentat una moció al Ple i que és evident que ell no sabia prèviament 
que el Grup Socialista presentaria una esmena.  

Assenyala que l’únic que s’ha debatut és una moció que presenta el Grup MÉS per Mallorca, i el PP ha 
manifestat que estava d’acord amb allò que demanava.  

Tot seguit li demana que s’imagini una situació concreta en la qual ell, demà mateix, presenta una 
moció de dos punts, el primer dels quals per manifestar que el PP està en contra de les prospeccions 
petrolieres i el segon per reprovar la Sra. Cano. Li fa notar que ella quedaria desconcertada, i més si ell 
exigís votació conjunta dels dos punts, però és justament això, el que ella pretén.  

Per les raons que ha explicat, demana serietat a l’hora de fer els debats en el Ple del Consell de 
Mallorca i també que se respecti el reglament establert. 

Per acabar, reitera que no entén els raonaments que han fet les portaveus dels Grups de l’oposició. 

La Sra. PRESIDENTA fa notar que, atès que el Grup MÉS per Mallorca no accepta fer votació 
separada es fa tot seguit la votació conjunta, inclosa la transacció que proposa el Grup Socialista. 

Atès que des de la bancada de l’oposició li fan notar que no s’accepta en aquests termes, demana al 
secretari general del Consell de Mallorca de qui depèn la decisió de separar un punt d’una moció de 
l’ordre del dia. Vol saber si depèn del Grup que proposa la moció o de la presidenta de la institució. 

El Sr. MAS (secretari general del Consell de Mallorca) respon que, en aquest cas, depèn del Grup que 
presenta la moció. 

La Sra. PRESIDENTA informa que tot seguit se votaran els dos punts de la moció, amb l’esmena del 
Grup Socialista incorporada, que ha acceptat el Grup MÉS per Mallorca.   

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

 
PUNT 17. MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MES PER MALLORCA RELATIVA 
A LA REALITZACIÓ D’AUDIÈNCIES PÚBLIQUES PER DONAR 
COMPTES DE LA FEINA FETA AL CONSELL DE MALLORCA. 
 

Es dóna compte de la següent moció: 

 
Vivim moments d’intensa desafecció de la ciutadania cap a la política institucional. 
La crisi econòmica i social, i la crisi del sistema institucional, l’esfondrament de les 
perspectives de futur i dels projectes de vida de milions de persones arreu dels països 
democràtics “avançats” i la falta d’espais de participació ciutadana han exacerbat la 
percepció que el sistema actual no funciona i que els polítics tradicionals no són 
capaços d’oferir alternatives. 
 
Es molt evident que necessitem, de manera urgent, una nova forma de fer política, que 
connecti clarament la participació ciutadana i la presa de decisions polítiques. El camí 
cap a una autèntica democràcia, molt més participativa, passa per trobar mecanismes 
que canalitzin el dret a decidir de la ciutadania i que promoguin la seva participació en 
els afers públics. Es tracta d’un repte fonamental per al conjunt de les institucions 
democràtiques i que ha d ‘esdevenir l `eix central, sobretot, de la política municipal. 
 
Tenim molt clar que la democràcia no només és anar a votar cada quatre anys i, com a 
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càrrecs electes i servidors públics, les conselleres i consellers tenim el deure de passar 
comptes de la feina feta amb la ciutadania. És un obligat exercici de transparència i 
d’accés a la informació del Consell de Mallorca cap a la ciutadania, un termòmetre 
que assenyala el compliment de l’acord signat amb la ciutadania a través del programa 
electoral, i un més que necessari apropament de les institucions a les persones 
 
Per tot això, el grup de conselleres i consellers de MÉS per Mallorca proposa al ple 
del Consell de Mallorca l’adopció del següent 
 

ACORD 
 

1. El ple del Consell de Mallorca aprova que es faci al menys una jornada a l’any 
d’audiència pública, oberta  a la participació de la ciutadania, en la qual les 
conselleres i consellers d’aquesta institució puguin comparèixer per explicar les línies 
de treball, donar compte de la feina feta i resoldre els dubtes que els ciutadans puguin 
tenir en relació a l’activitat de la institució. 
 

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

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

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

En primer lloc, la nostra entitat vol felicitar el Grup MÉS per Mallorca per aquesta excel·lent moció la 
qual va impregnada, òbviament, d’aires modernistes, pluralistes i del tot democràtics. 

Reunir tots els consellers i conselleres que conformen la corporació de l’actual Consell de Mallorca, 
almenys una vegada cada any, per tal que expliquin, en audiència pública a les entitats ciutadanes i a la 
ciutadania en general la feina que han fet, en el marc de la sala de Plens de la institució, és un fet que 
s’ha de considerar interessant i positiu. Seria un exercici de transparència i d’accés a la màxima 
informació amb torn obert de paraula. 

A més a més, aquesta audiència seria també un reflex i un detall de bona disponibilitat i sensibilitat del 
nostre Consell de Mallorca, la qual cosa beneficiaria Mallorca. 

D’altra banda, tenir aquesta audiència pública significaria posar en pràctica una política moderna de 
participació ciutadana. I no s’ha d’oblidar tampoc que els ciutadans són els accionistes del Consell de 
Mallorca.  

Com millor es conegui la feina que fa cadascun dels consellers, millor podran treure les seves 
conclusions les associacions i la ciutadania en general, i aportar els suggeriments, les alternatives i les 
preguntes que pertoqui.  

Es diu que la unió fa la força. I si Consell de Mallorca i Moviment Ciutadà anam a la par, essent 
coneixedors de les característiques de cada departament, s’aconseguirà una estabilitat i una font 
d’informació important, útil com a eina per a treballar millor i més objectivament i, sobretot, per 
acostar el Consell de Mallorca a la ciutadania.  

Precisament, allò que necessiten les entitats ciutadanes i la ciutadania en general, és tenir un diàleg 
directe amb el nostre estimat Consell de Mallorca i és segur que aquesta idea d’una audiència pública 
donaria els seus fruits.  
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Indubtablement, és una moció positiva, integradora i participativa. Esperam i confiam que aquesta 
moció s’aprovi per unanimitat. És el que pertoca. Si no fos així, l’equip de govern del PP ens 
demostraria que se’n desentén del tot del poble i que el seu tarannà és antidemocràtic i antipopular, en 
un grau molt accentuat. I aleshores els podríem dir: ‘Con el pueblo, pero sin el pueblo’.  

Res més i moltes gràcies.” 

El Sr. FONT (MÉS per Mallorca) explica que el motiu de presentar aquesta moció és que entenen que 
els moments que viu la nostra societat és d’una desafecció molt important per la política en general i 
pels ciutadans i ciutadanes que s’hi dediquen. 

La realitat actual és que la crisi econòmica posa en dubte moltes perspectives de futur del ciutadans i, a 
més a més, la situació d’alguns grans partits (PP, PSOE, CiU, etc.), que presenten molts de casos de 
presumpta corrupció, també contribueix molt a incrementar la desafecció dels ciutadans envers la 
política. 

La percepció que tenen els ciutadans dels polítics és que són uns incompetents i totalment incapaços de 
trobar solucions als problemes reals de la ciutadania. 

Des de MÉS per Mallorca estan convençuts que és necessària una nova forma de fer política perquè el 
ciutadà torni a confiar en els polítics ja que, al cap i a la fi, seran els polítics els que hauran de 
solucionar els problemes de tota la ciutadania. 

És necessària una nova forma de fer política que sigui clara, que sigui transparent i oberta a la 
ciutadania, que fomenti la participació en la presa de decisions, que sigui capaç d’escoltar els ciutadans 
per tal que puguin expressar els seus problemes, inquietuds i preocupacions i que els polítics puguin 
escoltar les propostes de solució que aportin els ciutadans i dur-les endavant. 

El seu Grup entén que la vertadera democràcia no consisteix en anar a votar cada quatre anys. Els 
partits polítics tenen l’obligació de passar comptes constantment i no només amb els seus votants sinó 
amb tots els ciutadans. 

Per tant, és obligació dels polítics exercir els seus càrrecs amb una absoluta transparència i passar 
comptes permanentment sobre el compliment de les seves obligacions que vénen imposades, per una 
banda, pels programes electorals de cada un dels partits polítics i, per altra banda, pels compromisos 
adquirits davant les problemàtiques de la ciutadania. 

Per això, MÉS per Mallorca presenta avui aquesta moció per tal que tots els consellers electes i 
executius del Consell de Mallorca, per un costat, retin comptes a la ciutadania i, per altre costat, 
escoltin els ciutadans perquè els facin arribar els seus problemes i puguin aportar les solucions que els 
polítics hauran de ser els encarregats de dur endavant. 

Així doncs, proposen que el Ple del Consell de Mallorca acordi que se faci, almenys, una jornada a 
l’any d’audiència pública oberta a la participació de la ciutadania a la qual les conselleres i consellers 
d’aquesta institució puguin comparèixer per explicar les seves línies de treball, donar compte de la 
feina feta i resoldre els dubtes que els ciutadans puguin tenir en relació a l’activitat de la institució. 

El Sr. COLL CANYELLES (PSOE) manifesta que sempre són positives les iniciatives que integrin la 
comunitat en l’acció política i, de fet, impulsar la democràcia participativa hauria de ser un dels seus 
objectius personals principals com a responsables públics i, sobretot, si volen iniciar el camí cap a la 
recuperació de la confiança de la gent. És evident que això només és possible creant nous mecanismes 
que facilitin que la gent pugui participar de les decisions que se prenen des de les institucions. 

Al Grup Socialista li sembla bé la creació d’un nou fòrum o àmbit allà on els consellers i conselleres, 
tant de l’equip de govern com de l’oposició, puguin no només donar resposta sinó també cedir una part 
de la seva capacitat de decisió en benefici de la participació de les persones. 
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Certament passa que en qualsevol nou projecte s’han intentar maximitzar les oportunitats i minimitzar 
les febleses. Aquest projecte no pot néixer essent un projecte feble una vegada que s’han generat unes 
expectatives. 

Considera que és important aprofitar aquest debat per definir, precisament, les oportunitats i les 
fortaleses de l’audiència pública, que és el terme que fa servir la moció, entre d’altres perquè 
necessàriament ha d’aportar un fet diferencial o plus a la participació que la gent pugui tenir com, per 
exemple, en el Debat de Política General. 

Fa notar que és imprescindible que aquesta qüestió sigui ben regulada i, per tant, que se n’hauran 
d’aclarir els mètodes de participació ciutadana, la manera de convidar-hi i com se n’ha de fer la 
inscripció, establir un horari i un espai que permetin la participació del màxim nombre de persones, 
difondre l’audiència amb antelació suficient, etc. 

Pensa que és procedent crear un nou àmbit de participació però tenint en compte que és imprescindible 
donar-li la màxima estabilitat possible al nou fòrum, és a dir, que no pot ser un projecte circumstancial 
com tampoc no ho és l’Assemblea de Batles i Batlesses de Mallorca i per això està regulada. 

Tot seguit anuncia que el Grup presentarà una esmena a la moció perquè consideren que el seu text 
clarifica la idea en què es basa la moció de MÉS per Mallorca. 

Així doncs, l’esmena que proposen consisteix en què les audiències públiques siguin regulades des del 
mateix Reglament Orgànic del Consell de Mallorca, és a dir, que allà se n’estableixin les condicions de 
participació, la forma de convocatòria, etc. 

Per acabar, diu que es tracta d’una esmena d’addicció en el sentit de donar continuïtat al projecte que 
proposa MÉS per Mallorca i literalment diu així: “El ROC establirà les formes o processos de 
participació de la ciutadania i es donarà compte de la convocatòria a la comissió de seguiment del Codi 
ètic. Les audiències públiques seran convocades a un espai i en un horari que facilitin la participació.” 

El Sr. ROTGER (vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports) comenta que, en principi, tota proposta 
que afavoreix o tendeix a la participació i la transparència de la institució és positiva. 

El Consell de Mallorca és una institució que durant aquest mandat ha fet molts d’avanços, entre tots els 
grups polítics, per millorar aquesta transparència i ja compta amb dades concretes i resultats que estan a 
l’abast de tota la ciutadania. 

Aquests esforços i avanços s’han vists reflectits en l’aprovació del Codi ètic de bon govern i 
transparència que permet, cada dia i durant les 24 hores del dia, tenir accés a la completa informació de 
tot el que gestiona aquesta institució. 

A través de la pàgina web del Consell de Mallorca, qualsevol ciutadà i a qualsevol hora pot conèixer 
tota la informació sobre els programes, les accions i les despeses a partir d’1 cèntim d’euro, la qual 
cosa és un exercici de transparència que és mèrit de tots els membres d’aquesta corporació. 

Aquest avanç en transparència era del tot necessari al Consell de Mallorca sobretot per la percepció de 
la ciutadania sobre aquesta institució. Tant els membres d’aquesta corporació com tot Mallorca 
necessitaven que el Consell de Mallorca fos respectat, fos transparent i no fos identificat, com en altres 
mandats, amb un determinat tipus d’acció política que ha conduït a uns resultats no desitjables. 

En quant al text de la moció, assenyala que no entén molt bé l’afegitó relatiu al dret a decidir de la 
ciutadania perquè no sap què té a veure aquest dret amb la participació ciutadana pel que fa a la gestió 
d’aquesta corporació. 

En tot cas, el text del Codi ètic es va aprovar fa menys d’un any i si bé hi ha accions d’aquest Codi ètic 
que ja estanexecutades, n’hi ha d’altres que s’estan posant en marxa i d’altres que encara s’han 
d’executar. 
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Precisament fruit del consens assolit amb el Codi ètic, es contempla la possibilitat que en les sessions 
plenàries del Consell de Mallorca, que se celebren 12 vegades a l’any, hi hagi audiències, entre les 
mesures previstes per millorar la transparència, així com la possibilitat de participació de la ciutadania 
en l’apartat de “Precs i preguntes”. 

Per tant, no caldrà esperar un any per a la compareixença dels consellers ja que aquesta compareixença 
la fan constantment, donen les explicacions adients quan s’aproven els pressupost així com en el Debat 
de Política General. 

Actualment el ROC no ho contempla com tampoc no ho feia en la seva aprovació inicial que es va 
impulsar l’any 2010 però el ROC sí que permet que les entitats de participació ciutadana intervenguin, 
com així es fa, en assumptes relacionats amb el seu objecte i el seu àmbit d’actuació. 

No obstant això, l’equip de govern sempre està obert a millorar la transparència d’aquesta corporació i, 
per això, agraeix totes les propostes que se facin en aquest sentit però, en aquests moments, no hi ha 
antecedents en cap altra administració d’aquestes audiències públiques que se sol·liciten a la moció. 

En qualsevol cas, l’equip de govern entén que el Codi ètic és el que ha de seguir avançant i observa que 
això que ara es proposa mitjançant aquesta moció s’hauria d’haver plantejat en el si de la comissió de 
seguiment del Codi ètic. 

En definitiva, considera que aquesta institució és transparent, és participativa i als plens cada conseller 
està en condicions d’oferir les explicacions oportunes de totes les atribucions que tengui assignades. 

Per això, entenen que ara per ara no és necessari atendre la petició que planteja la moció atès que es 
tracta d’una cosa a la qual ja se dóna compliment d’acord amb les prescripcions aprovades fa menys 
d’un any a través del Codi ètic.  

El Sr. FONT assenyala que li ve molt de nou que el Grup Popular no vulgui votar a favor d’aquesta 
moció perquè tota la legislatura han parlat de transparència i Codi ètic però tot això es converteix en 
paper banyat si resulta que volen donar la cara davant la ciutadania. 

Insisteix en fer constar que no entén la postura del Grup Popular i sol·licita que li ho expliquin amb 
altres paraules a veure si pot arribar a saber perquè el Partit Popular no vol que els consellers, executius 
i electes, compareguin un pic a l’any davant la ciutadania per explicar les seves feines. 

Donada aquesta postura, no és rar que els ciutadans tenguin tanta desafectació per la política perquè el 
problema dels polítics és que massa vegades defensen interessos de partit en lloc dels interessos de la 
ciutadania. Aquest és el bessó de la qüestió i tots s’ho han de fer mirar. 

El seu Grup proposa aquesta solució ja que és una manera que els ciutadans puguin participar en les 
decisions polítiques, és una manera perquè els ciutadans els puguin explicar els seus problemes i junts 
puguin mirar de trobar quina és la millor solució que llavors tiraran endavant els polítics que gestionen 
les institucions. 

Tots els polítics –remarca que ho fan tots– el que fan és mirar primer pels seus interessos polítics però 
no hauria de ser així si volen recuperar la confiança dels ciutadans en la política perquè, a més a més, 
els polítics han de defensar els interessos dels ciutadans i aquesta mesura que proposa el seu Grup 
servirà per aquesta defensa dels seus interessos, servirà perquè els ciutadans participin de la gestió 
política i servirà per saber què pensen els ciutadans dels polítics però el Partit Popular no ho vol. 

Finalment, assenyala que mantenen la moció així com l’han presentada però acceptant l’esmena 
d’addicció que ha proposat el Grup Socialista ja que els sembla bé que el ROC reguli aquesta audiència 
pública que plantegen i que seria una fita històrica perquè, si s’aprovàs, el Consell de Mallorca seria la 
primera institució que ho faria i, per tant, no ha de ser un argument en contra que no hi hagi cap altra 
administració que ho faci perquè tot té una primera vegada i seria un gran mèrit de tots els polítics 
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d’aquesta institució aprovar que hi hagi aquesta compareixença anual de tots els consellers en audiència 
pública.  

El Sr. COLL CANYELLES observa que el Sr. Rotger, el Sr. Font i ell mateix parteixen de les mateixes 
dues premisses però arriben a conclusions diferents.  

Les dues premisses són, en primer lloc, la poca confiança de les persones en els polítics i la política, un 
fet prou objectiu que se comprova revisant les enquestes del CIS, i, en segon lloc, la percepció que la 
institució és irrellevant. 

Tenint en compte aquestes dues premisses, està clar que s’hi ha de fer qualque cosa perquè no poden 
seguir fent les mateixes coses que han fet fins ara ja que la societat canvia i els polítics haurien de 
canviar al mateix ritme que canvia la societat i la veritat és que fan falta iniciatives valentes. 

El Sr. Rotger argumentava que la gent pot assistir als plens i precisament per aquí anava l’esmena 
formulada pel Grup Socialista, és a dir, en relació al lloc i l’hora de convocatòria ja que és fàcil 
d’entendre que un dijous a les 10 del matí no és un horari que convidi la gent a assistir al Ple a part que 
l’espai és molt limitat. 

Recorda que fa un moment parlava d’iniciatives valentes i afegeix que, si un està convençut del que fa, 
no ha de tenir cap por a retre’n comptes sense cap filtre, cara a cara. Assevera que la gent és això el que 
està demanant, és a dir, prendre part en les decisions públiques per tornar a connectar amb ells, si és 
que interessa fer-ho. 

Aquesta iniciativa té un cost mínim i un benefici màxim i s’hauria de correspondre amb el Codi ètic 
que varen aprovar, que hauria d’anar més enllà de publicar els sous de la casa o fer quatre anuncis en 
ràdio perquè ningú no s’ha assabentat de les mesures del Codi ètic. Així doncs, seria adient intentar 
generar expectatives entre la ciutadania amb nous projectes.  

L’esmena plantejada pel Grup Socialista té com a finalitat donar estabilitat a aquesta iniciativa per no 
caure en la demagògia que sigui un projecte circumstancial que després, quan hi hagi un canvi de 
govern, deixi de tenir continuïtat.  

Precisament el que proposa el seu Grup Socialista és que el projecte tengui continuïtat però el Partit 
Popular ho refusa totalment, cosa que no entén el seu Grup ni creu que tampoc no entendrà ningú llevat 
del Partit Popular. 

El Sr. ROTGER comenta que aquesta institució està governada, durant aquest mandat pel Partit 
Popular el qual està conformat per ciutadans i, per això no entén l’atac als partits polítics atès que 
representen constitucionalment la ciutadania i alhora estan composats per ciutadans. 

Així doncs, qualsevol ciutadà que comparteixi les idees d’un partit polític mereix el respecte del Partit 
Popular i, per això, tampoc que no pot entendre aquesta diferenciació entre partits polítics i ciutadans ja 
que els partits polítics estan formats per ciutadans. 

L’equip de govern i el Partit Popular no rebutgen en cap ni tampoc no els fa por la transparència perquè 
ja han demostrat amb escreix que hi creuen amb l’aprovació d’un codi ètic i assegura que tots els 
consellers estan a disposició de tota la ciutadania en tot moment. 

Fa constar que no ha tengut mai notícies de cap conseller que s’hagi negat a rebre un col·lectiu 
determinat ni cap ciutadà que s’hagi interessat per rebre una explicació o formular una proposta envers 
qualsevol iniciativa. 

La transparència del Consell de Mallorca és absoluta, les accions de l’equip de govern estan publicades 
i a l’abast de tots els ciutadans. L’acció del dia a dia en la gestió del Consell de Mallorca és facilitar 
que la informació arribi als ciutadans i, per això, entenen que les formes de participació en aquesta 
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casa, que estan recollides en els distints reglaments vigents, són les adequades per exercir aquesta 
participació. 

És clar que sempre es pot avançar en qualsevol camp però no li sembla bé que el Sr. Font digui que al 
Consell de Mallorca fan barrabassades o digui que no entén la postura de l’equip de govern quan 
precisament aquest equip de govern ha aprovat un Codi ètic, juntament amb l’oposició, que inclou tots 
els aspectes que han proposat els distints grups polítics. 

En definitiva, consideren que l’equip de govern del Consell de Mallorca està a disposició de la 
ciutadania de Mallorca, de tots els col·lectius i persones, per donar explicacions puntuals, àmplies i 
transparents de totes les actuacions que l’equip de govern duu a terme i que queden reflectides en la 
publicació dels distints acords i, fins i tot, les despeses per mínimes que siguin a la pàgina web de la 
institució. 

La Sra. PRESIDENTA anuncia que, a continuació, sotmetran a votació aquesta moció que quedarà 
conformada per dos punts. El primer punt és el que ha proposat inicialment el Grup MÉS per Mallorca 
i el segon punt que seria l’esmena d’addicció que ha proposat el Grup Socialista. 

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

 

 
PUNT 18. MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MES PER MALLORCA RELATIVA 
A LES OBRES DEL SEGON CINTURÓ A LA ZONA DE SON FERRIOL. 
 

Es dóna compte de la següent moció: 

S’han adjudicat les obres del Segon Cinturó de Palma a la zona de Son Ferriol. 
Malgrat les promeses per part del Consell de Mallorca i de l’Ajuntament de Palma, 
finalment els veïnats han comprovat amb indignació que al projecte d’obres a 
executar NO hi estan contemplats els següents acords: 

 
1.- La passarel·la elevada que permeti connectar a peu Son Ferriol i l’hospital de Son 
Llàtzer per la zona de la Carretera de Sineu, així com les voravies que s’havien 
promès construir a la cuneta de la Carretera Vella de Sineu fins a Son Llàtzer. Els 
veïnats hauran de travessar la rodona a la sortida de l’autopista, i desembocaran a una 
cuneta de carretera per la qual hauran de circular entre els cotxes per poder arribar a 
l’hospital. 
 
2.- El bulevard que connecti peatonalment Son Ferriol i Son Llàtzer per la carretera 
vella de Manacor.  
 
Això provocarà que les absurdes obres del Segon Cinturó impossibilitin 
l’accessibilitat dels veïnats del poble de Son Ferriol cap al seu hospital malgrat el 
tenen a uns pocs metres de distància.  
 
Per tot això, el grup de conselleres i consellers de MÉS per Mallorca proposa al ple 
del Consell de Mallorca l’adopció del següent 
 

ACORDS: 
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1.- El Ple del Consell de Mallorca insta a l’equip de govern del Consell a implementar 
un bulevard peatonal que connecti el poble de Son Ferriol i l’hospital de Son Llàtzer 
per l’antiga carretera de Manacor.  
 
2.- El Ple del Consell de Mallorca insta a l’equip de govern del Consell a instal·lar una 
passarel·la elevada per damunt l’autopista del Segon Cinturó que connecti 
peatonalment el poble de Son Ferriol i l’hospital de Son Llàtzer a l’alçada de la 
Carretera Vella de Sineu, que eviti que els veïnats hagin de travessar entre el trànsit 
rodat, els carrils d’acceleració i desacceleració del Segon Cinturó, així con una rodona 
amb gran trànsit i perillosa, per poder arribar a l’hospital Son Llàtzer. 
 
 

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

Diu que el seu Grup presenta la moció amb la intenció de deixar ben clar, en el Ple d’avui, quines són 
les intencions de l’equip de govern de la institució en relació a les promeses que va fer als veïns de Son 
Ferriol referides al Segon Cinturó. 

Es mostra convençut que no està gens clar, atès que segons els veïns de Son Ferriol, durant les reunions 
que se varen celebrar l’equip de govern va adquirir dos compromisos molt importants, que explica tot 
seguit. 

El primer compromís era endreçar un bulevard que enllaci Son Ferriol amb Son Llàtzer per la carretera 
vella de Manacor i l’altre era la construcció d’una passarel·la per damunt el Segon Cinturó 
aproximadament a l’altura de l’actual rotonda de la carretera vella de Sineu.  

Tot i això, el cert és que quan han vist en el projecte el tram que afecta aquestes obres han observat que 
no estan projectades, almenys tal i com se va comprometre a fer-ho el Consell de Mallorca.  

Assegura que no existeix cap altre interès amagat i que el seu Grup només pretén aconseguir que se 
respecti el compromís adquirit amb la gent de Son Ferriol, perquè aquesta en resulti beneficiada.  

Observa que la proposta sorgeix de la pròpia gent d’aquest indret, perquè és òbvia la importància que té 
aconseguir una bona connexió entre tot el nucli de població i l’Hospital de Son Llàtzer, és una qüestió 
de seguretat i d’accessibilitat.   

A continuació llegeix textualment la moció, demana el vot favorable i reitera la necessitat d’assumir el 
compromís ferm que implica. 

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

Anuncia que el seu Grup donarà suport a la moció. 

El Sr. ROVIRA (conseller executiu d’Urbanisme i Territori) pren la paraula. 

Informa que se varen fer moltes peticions, en aquest sentit, i que s’han assumit molts compromisos, 
com ara el de reduir l’altura de les estructures del Segon Cinturó a l’indret de Son Ferriol. Fa notar que 
representarà un major cost econòmic per al Consell de Mallorca i que la gent que ho havia demanat i 
també els representants veïnals han pogut consultar les característiques del projecte i n’estan 
assabentats. Aquesta era una de les peticions més importants que se va fer.  

Una altra petició important, que també s’ha acomplit, era allunyar tant com fos possible de les 
edificacions de Son Ferriol les dues rotondes fonamentals (la de la carretera de Manacor i la de la 
carretera de Sineu) i s’ha fet així.  
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També s’havia demanat una nova connexió per als vehicles des de la zona de la carretera de Manacor 
fins a un lateral de Son Ferriol, i s’ha inclòs en el projecte.  

Es demanava un increment de pantalles sòniques, petició que també s’atendrà.  

Quan a les zones de jardí, se’n demanava un increment, i s’ha assumit aquest compromís. 

S’ha atès també la petició referida a la millora i a l’ampliació del carril bici que s’havia previst 
inicialment, com també l’augment i la millora de les zones per a vianants i dels seus equipaments, 
inclosa la zona de jocs infantils.  

Fa avinent que discrepa del comentari del Sr. Font en relació a la petició d’una connexió per a vianants 
des de la carretera de Sineu fins a l’Hospital de Son Llàtzer. Afirma que consta en el projecte, per bé 
que el Grup MÉS per Mallorca ho negui. Informa que aquesta connexió tendrà una amplària de dos 
metres i una barrera de seguretat que separarà aquesta acera de la carretera. També s’ha previst dotar 
d’il·luminació tota la zona propera a l’hospital. 

Assegura que els responsables de l’Ajuntament de Palma estan d’acord amb aquesta actuació, perquè 
n’estan assabentats de tot el projecte de forma detallada. A més a més, cedirà 812 m2 perquè es pugui 
fer sense haver de recórrer a un procés d’expropiacions que afecti els veïns de Son Ferriol. 

Pel que fa a la petició de la passarel·la per a vianants que s’ha demanat, informa que s’ha fet saber als 
veïns, i s’ha pactat també amb els representants veïnals de Son Ferriol –no només amb l’associació que 
consta a la moció (Sa Creu Vermella) i també amb els responsables de l’Ajuntament de Palma. 
Acabades les converses, s’ha pactat no fer una passarel·la per a vianants individualitzada, separadament 
de les estructures, sinó que s’han millorat les rotondes que s’han de construir i en la rotonda de la 
carretera de Sineu s’habilita un pas per a vianants utilitzant la pròpia estructura per a poder creuar d’un 
costat a l’altre, que connectarà amb el passeig per a vianants que acaba d’esmentar, fins arribar a 
l’Hospital de Son Llàtzer.  

Reitera les explicacions per fer notar que no cal fer la passarel·la tal i com la demanaven, atès que 
tendria un cost elevat i representaria un impacte visual afegit a aquesta obra. Assenyala que des del 
punt de vista tècnic i polític s’ha preferit i s’ha decidit no incorporar un element constructiu més a 
aquest traçat, sinó aprofitar un dels dos passos, concretament el de la primera rotonda per incorporar-li 
la possibilitat de creuar, d’una forma segura, des d’un costat a l’altre del Segon Cinturó.  

Destaca que se complirà aquest compromís, de la forma que ha explicat i també amb el pont de la 
carretera antiga de Manacor.  

Pel que fa a la petició del bulevard, informa que s’ha incorporat al projecte una part d’aquest, a l’antiga 
carretera de Manacor, tal i com se demana, però no ha estat possible incloure en el projecte l’arribada 
fins a l’Hospital de Son Llàtzer.  

Informa que actualment estan redactant un projecte, de forma paral·lela, i d’acord amb els responsables 
de l’Ajuntament de Palma, per tal que si pot ser durant l’execució de les obres d’aquesta part del Segon 
Cinturó el projecte ja estigui aprovat i se pugui completar aquest bulevard per a vianants i per a 
ciclistes fins a l’esmentat hospital per la carretera antiga de Manacor, en la qual és evident que 
actualment sobren carrils de circulació de vehicles. Diu que aquesta és una qüestió que tenen assumida.  

A continuació planteja al Grup MÉS per Mallorca una esmena, com a alternativa a la moció, i l’explica 
tot seguit.  

Quan al punt 1, proposa que s’incorpori l’expressió següent: “completar amb un nou projecte” de forma 
que la redacció final sigui aquesta: “El Ple del Consell de Mallorca insta l’equip de govern del Consell 
de Mallorca a completar amb un nou projecte el bulevard per a vianants que connecti el poble de Son 
Ferriol i l’Hospital de Son Llàtzer per l’antiga carretera de Manacor”. 
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Assenyala que dins el projecte actual no s’hi pot incloure tot el bulevard, per causes tècniques, atès que 
sortiria de l’àmbit que li pertoca.  

Diu que, si s’accepta l’esmena del Grup Popular, aquest votarà a favor del punt 1 de la moció. 

En canvi refusa en nom del seu Grup la redacció del punt 2 perquè no poden estar-hi a favor per les 
raons que ha explicat. Reitera que votaran en contra perquè estan convençuts que les necessitats dels 
veïns queden cobertes amb les actuacions que ha explicat abans.  

Tot i això, comenta que si en un futur es veiés la necessitat d’incorporar-la sempre se podria fer, però 
actualment valoren que no és necessari incrementar encara més la despesa en aquest projecte, per les 
raons que ja ha explicat.  

El Sr. FONT intervé tot seguit.  

En primer lloc, diu al Sr. Rovira que accepta la transacció que ha proposat.  

Agraeix el suport del Grup Popular a una part de la moció.  

Reitera que aquesta respon a una demanda dels veïns de Son Ferriol i que el seu Grup la presenta per 
afavorir la gent d’aquest indret, independentment de l’associació veïnal a la qual pertanyi cadascú.  

Suposa que el Sr. Rovira també ha donat a la gent de Son Ferriol totes les explicacions que ha donat 
avui al Ple, però és evident que aquesta gent no està satisfeta ni dóna per complits els compromisos a 
què se refereix la moció.  

Pel que fa al comentari del Sr. Rovira referit a si en un futur es veu la necessitat de fer una passarel·la, 
observa que ell tem que aquesta necessitat que esmenta hagi de ser perquè s’ha produït un accident. És 
obvi que si existís un perill, no tendria sentit una reivindicació com aquesta. 

Agraeix que almenys es comprometin a complir una part d’aquesta petició, però lamenta que no 
vulguin fer una passarel·la en les condicions en què s’havien compromès inicialment amb la gent de 
Son Ferriol.  

Reitera els retrets anteriors, però s’alegra pel fet d’haver aconseguit el compromís del Ple del Consell 
de Mallorca per a una part de les peticions, gràcies a aquesta moció del Grup MÉS per Mallorca. 

El Sr. ROVIRA intervé a continuació. 

Puntualitza que el compromís del Consell de Mallorca amb els veïnats de Son Ferriol, que va quedar 
ben clar, és garantir la seguretat en el creuer del Segon Cinturó, en dos punts. És aquest, el compromís 
que han assumit amb aquestes persones, i varen ser informades que quedava assumit per mitjà de les 
obres previstes, incorporades al projecte, pel que fa a la rotonda de la carretera de Sineu i al pont de 
l’antiga carretera de Manacor.  

Considera que aquest compromís garanteix la seguretat dels vianants que vulguin creuar sense 
incrementar més la despesa prevista per al projecte, que ja s’havia incrementat en quasi 6 M€; 
considera que és suficient.  

Fa avinent al Sr. Font que quan s’ha referit a actuar si veuen en un futur la necessitat de fer-ho no s’ha 
referit a què hi hagi accidents, sinó a que siguin insuficients per a l’ús dels veïns de Son Ferriol els dos 
accessos que s’han previst per a creuar el Segon Cinturó. 

En qualsevol cas, s’alegra de comprovar que el Grup MÉS per Mallorca mostra preocupació per la 
seguretat en carretera i espera rebre el seu suport per al projecte de la carretera de Llucmajor a Campos, 
que pretén evitar els accidents que actualment sí que es produeixen en l’esmentada carretera.   
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Sotmès el punt 1 de la proposta a votació, amb la transacció inclosa, que queda 
redactat de la manera següent: 

“El Ple del Consell de Mallorca insta l’equip de govern del Consell de Mallorca a 
completar amb un nou projecte el bulevard per a vianants que connecti el poble de 
Son Ferriol i l’Hospital de Son Llàtzer per l’antiga carretera de Manacor”. 

S’aprova per unanimitat. 

Sotmès el punt 2 de la proposta a votació, es rebutja per onze vots a favor (PSOE i 
MÉS per Mallorca), cap abstenció i denou vots en contra (PP). 

 
PUNT 19. MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MES PER MALLORCA RELATIVA 
A LA SOL·LICITUD DE DENEGACIÓ DE L’INDULT A JAUME MATAS. 
 

Es dóna compte de la següent moció: 

El 20 de març de 2012, la secció primera de l'Audiència Provincial de Palma va dictar 
sentència sobre la peça nº2 del Cas Palma Arena i el va condemnar a sis anys de 
presó. Va ser condemnat a una pena de cinc anys, tres mesos i un dia com a autor per 
inducció dels delictes de frau a l'Administració, falsedat en document oficial i 
mercantil i prevaricació en concurs amb malversació, i a una altra pena de nou mesos 
de presó per un altre delicte de tràfic d'influències agreujat. A més, l'expresident ha 
estat sentenciat pels delictes a 9 anys, sis mesos i un dia d'inhabilitació per a qualsevol 
càrrec electiu i a la pèrdua dels honors i atencions protocol·làries com a expresident 
del Govern. 
 
Posteriorment, el juliol de 2013, el Tribunal Suprem va rebaixar la pena imposada per 
l’Audiència Provincial, de sis anys de presó per sis delictes a nou mesos de presó per 
un sol delicte: tràfic d’influències. El desembre d’aquell mateix any, l’Audiència 
Provincial va confirmar l’ingrés a la presó de Matas per aquest delicte i uns dies més 
tard, Matas va sol·licitar l’indult al Govern per tal d’eludir l’ingrés a la presó. 
 
Davant aquesta petició d’indult, cal tenir en compte diversos factors: 
 
En primer lloc, Matas no ha mostrat en cap moment penediment pels fets comesos i 
pels quals ha estat condemnat. 
 
En segon lloc, queden més de 20 peces pendents de ser jutjades, en les quals està 
involucrat Jaume Matas, en el marc de l’anomenat cas Palma Arena. Algunes d’elles 
tenen a veure amb un afer que ha provocat un gran rebuig social, com és el cas 
Urdangarín. 
 
En tercer lloc, cal tenir en compte que Matas va ser condemnat de nou el desembre de 
2013, per un jurat popular, per un altre delicte de corrupció en el qual beneficiava a la 
seva dona. 
 
En quart lloc, cal tenir en compte l’alt grau de degradació que pateixen les institucions 
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públiques als ulls dels ciutadans a rel dels nombrosos casos de corrupció que afecten a 
persones elegides democràticament i que perverteixen la noció mateixa de 
democràcia. És tot el sistema que pateix el descrèdit causat pel comportament 
d’aquestes persones, i calen accions decidides per part de les administracions 
públiques de rebuig i condemna dels actes de corrupció, per poder recuperar la 
credibilitat i la confiança de la ciutadania. 
 
En cinquè lloc, hem de recordar que per aquest motiu, entre d’altres, el mateix 
Tribunal Suprem (que va rebaixar substancialment la condemna a Matas, per aquest 
primer cas) ha informat desfavorablement sobre aquesta petició d’indult. 
 
El Consell de Mallorca, que cerca establir una dinàmica de transparència ha de 
prendre en compte tots aquests factors i mostrar davant les mallorquines i mallorquins 
el seu compromís per unes administracions netes i al servei únicament de l’interès 
general. 
 
Per tot això, el grup de conselleres i consellers de MÉS per Mallorca proposa al ple 
l'adopció de les següents 
 

PROPOSTES D'ACORD 
 

1.- El Ple del Consell de Mallorca insta el Govern de l’Estat a que denegui la petició 
d’indult presentada per l’expresident del Govern de les Illes Balears Jaume Matas.  

 
2.- El Ple del Consell de Mallorca insta el Govern de l’Estat a què tramiti una 
modificació de la Llei d’Indults perquè aquesta estableixi de forma clara que no podrà 
concedir-se l’indult a persones condemnades per delictes de corrupció política.  
 
 

La Sra. CAMPOMAR (MÉS per Mallorca) comenta que el seu Grup presenta avui una moció relativa a 
la sol·licitud de denegació de l’indult al Sr. Jaume Matas perquè ja fa dos anys d’ençà que, en el mes 
març de 2012, la secció 1ª de l’Audiència el va condemnar pel cas Palma Arena però el Sr. Matas 
continua campant al seu aire i dinant, de peix, a la Colònia de Sant Jordi. 

A part d’això, també ha estat condemnat per un altre delicte de suborn. De fet, la llista de delictes de 
condemna és molt llarga i a tot això se li afegeix la pèrdua d’honors i atencions de protocol com a 
expresident de la Comunitat Autònoma ja que l’Audiència fins i tot ha entrat a dir que ni se mereixia 
haver estat president d’aquesta Comunitat Autònoma. 

Aviat farà gairebé un any que el Tribunal Suprem li va rebaixar la pena a només 9 mesos i, per altra 
banda, cal tenir en compte també que l’Audiència Provincial li va denegar al Sr. Matas la permuta 
d’aquests 9 mesos de presó, denegació que venia motivada precisament per la gravetat dels seus fets. 

El Sr. Matas va demanar l’indult i, per això, continua sense entrar a la presó. Aquest indult no sap si va 
passant de taula en taula pel ministeri o està damunt d’una taula en concret però la qüestió és que està 
despistat pel ministeri. 

MÉS per Mallorca pensa que el Sr. Matas no ha mostrat cap signe d’humilitat ni cap senyal que indiqui 
que realment estigui empenedit d’aquests fets que tant han deteriorat les arques públiques i la imatge de 
les nostres institucions i encara li queden al Sr. Matas moltes peces pendents de ser jutjades, gairebé 20 
peces. 
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Podrien dir que la degradació que en aquests moments pateixen les institucions a les Illes Balears 
també és conseqüència, en gran part, dels nombrosos casos de corrupció que afecten les persones que 
varen ser elegides democràticament però que, al final, s’ha demostrat que han enganat els ciutadans i 
han pervertit la funció per a la qual varen ser elegides pels ciutadans i ciutadanes de les nostres illes. 

Així doncs, considera que han de rebutjar, a qualsevol preu, aquests tipus de fets sobretot tenint en 
compte que el mateix Tribunal Suprem i la Fiscalia també s’han manifestat al respecte i han informat 
en contra d’atorgar l’indult al Sr. Matas. 

Els delictes del Sr. Matas conformen una llarga llista (tràfic d’influències, frau a l’Administració, 
prevaricació, malversació de fons públics, falsedat mercantil i de documents oficials, suborn a un 
empresari per contractar la seva dona) que fa vergonya i que és molt greu perquè tot això ho ha fet 
utilitzant la seva figura com a màxima autoritat civil i política d’aquesta Comunitat Autònoma, la qual 
cosa és la més greu de totes. 

Per tant, considera que tots han de manifestar-se’n amb vista a retornar i mostrar a la ciutadania el 
respecte, el prestigi i la dignitat que les institucions i els doblers públics es mereixen. 

En aquests moments, MÉS per Mallorca s’hi pronuncia i alhora sol·licita que es canviï la Llei de 
l’indult per tal que les penes per corrupció política deixin de poder ser indultades i, per això, aquesta 
moció recull aquests dos punts. 

El Sr. Rotger fa una estona que indicava que el Consell de Mallorca és una institució prou transparent 
però MÉS per Mallorca, més enllà d’aquesta transparència, presenta aquesta moció mitjançant la qual 
pretén que aquest Ple sol·liciti la denegació d’indult presentada per l’expresident del Govern de les Illes 
Balears, Sr. Jaume Matas, i que es sol·liciti al Govern de l’Estat tramitar una modificació de la Llei 
d’indults perquè aquesta estableixi, de forma clara, que no es podran concedir indults a persones 
condemnades per delictes de corrupció política. 

El Sr. COLL CANYELLES (PSOE) assenyala que vol iniciar la seva intervenció fent constar que és 
humiliant el fet de debatre aquest tema i matisa que ell, com a ciutadà de les Illes Balears i com moltes 
altres persones, se sent humiliat per la petició d’indult del Sr. Jaume Matas. 

Explica que se sent humiliat pel fet que una persona que ha estat condemnada (entre d’altres coses, per 
delictes d’inducció al frau a l’Administració, tràfic d’influències agreujat, prevaricació, malversació de 
fons públics, falsedat de document mercantil i document oficial i qui encara li resten 19 causes obertes) 
s’atreveixi a demanar un indult. 

Considera que òbviament tots han de dir, de manera clara i contundent, que no volen que el Sr. Jaume 
Matas sigui indultat fonamentalment per tres aspectes. 

El primer és per haver utilitzat el càrrec de màxima representació política d’aquesta Comunitat 
Autònoma en benefici propi. Això significa haver traït milers de ciutadans i ciutadanes d’aquesta 
comunitat i haver-los fet sentir la vergonya d’haver estat notícia a informatius tant a nivell estatal com 
d’arreu del món. 

El Grup Socialista no vol que el Sr. Jaume Matas sigui indultat atès que ha tengut un judici just i 
perquè ha pogut recórrer, a instàncies superiors, la sentència inicial i perquè és evident que, per reforçar 
la democràcia, cal que qui l’hagi feta, la pagui. 

El segon aspecte és que el Sr. Matas ni tan sols no ha mostrat el més mínim penediment, cosa que és 
condició sine qua non per poder sol·licitar l’indult. Quan el Sr. Matas va comparèixer públicament, ho 
va fer per dir que no era culpable i que estava convençut de la seva innocència i, a més a més, ho feu 
amb la supèrbia amb què ja els tenia acostumats i no es pot sol·licitar un indult en aquestes condicions. 

El tercer i darrer aspecte és que a l’hora de parlar de la corrupció del Sr. Matas no només parlen de les 
seves condemnes i de les causes que té pendents sinó que també parlen que, en el moment que era 



 57

president d’aquesta Comunitat Autònoma, es va produir un saqueig a una gran quantitat d’empreses 
públiques amb una manera d’actuar que va esdevenir una conducta delictiva gairebé generalitzada. 

Per això, des del Grup Socialista votaran a favor dels dos punts d’aquesta moció ja que, per 
descomptat, no volen ni sentir parlar de l’indult i consideren que, a més de legítim, és necessari que 
aquest Ple es pronunciï al respecte. 

L’afirmació del Sr. Ruiz Gallardón que no hi haurà indult en cas de corrupció política al Grup 
Socialista no li inspira cap confiança en absolut i és més saludable, en democràcia, és que tots s’hi 
pronunciïn. 

Assenyala que també comparteixen el segon punt de la moció i matisa que seria qüestió de reformar la 
llei en un sentit ampli que abarcàs, entre d’altres aspectes, la possibilitat d’indultar condemnats per 
corrupció política i recorda que, de fet, la Constitució Espanyola ja prohibeix l’indult als membres del 
Consell de Ministres i, per tant, seria una llei que seguiria la línia que marca la mateixa Constitució 
Espanyola. 

El Sr. VIDAL (PP) comença dient que aquesta moció també va ser debatuda al Parlament de les Illes 
Balears i assenyala que el Grup Popular al Consell de Mallorca seguirà la mateixa línia que va seguir al 
Parlament, la qual recordarà a continuació. 

Hi varen plantejar una esmena in voce al primer punt, esmena que, en el cas d’aquesta institució, diria 
així: “El Consell de Mallorca insta el govern de l’Estat a denegar la concessió d’indults a totes aquelles 
persones que han estat condemnades en casos de corrupció política mentre no es materialitzi la reforma 
de la vigent Llei de l’indult de l’any 1870.” 

Al Parlament no varen voler acceptar aquesta esmena com tampoc no varen voler acceptar, com en un 
cas anterior en aquest Ple, la votació dels punts de manera separada. Per això, el resultat va ser que el 
Grup Popular al Parlament de les Illes Balears va votar en contra de la moció perquè ni s’havia volgut 
acceptar l’esmena ni s’havia acceptat la votació separada dels punts. 

Tot seguit s’adreça al Grup MÉS per Mallorca i li fa saber que si accepta aquesta esmena, el Grup 
Popular votarà a favor dels dos punts de la moció i, si accepta la votació separada dels punts, votarà a 
favor del segon punt i en contra del primer perquè consideren que tots els polítics han de ser iguals. 

Pel que fa a la intervenció del Grup Socialista, comenta que el Sr. Jérez i Juan, del Grup Popular al 
Parlament de les Illes Balears, va començar la seva intervenció dient literalment:  

“El general Alfonso Armada, condemnat a una pena de 30 anys per delicte de rebel·lió durant l’intent 
de cop d’estat del 23 de febrer, va ser indultat pel govern del Sr. Felipe González el desembre de l’any 
1988; els alts càrrecs socialistes José Barrionuevo i Rafael Vera varen ser condemnats el juliol de l’any 
1998 a 10 de presó i 12 anys d’inhabilitació absoluta pels delictes de detenció il·legal del Sr. Segundo 
Marey i per malbaratament de fons públics i després varen ser indultats. Carlos Navarro, Luís Oliveró i 
Alberto Flores varen ser condemnats pel cas Filesa.../...i també varen ser indultats.” 

Per tot això, demana que hi hagi un poc de seny, de coherència i de sentit comú a l’hora de parlar. 

Tot seguit s’adreça a MÉS per Mallorca i li reitera que, si accepta l’esmena d’addició in voce que al 
Parlament no varen acceptar, votaran a favor dels dos punts de la moció i, si accepta la votació 
separada, que tampoc no varen acceptar al Parlament, el Grup Popular votarà en contra de primer punt i 
a favor del segon. 

La Sra. CAMPOMAR assenyala que de la intervenció del Sr. Vidal entén que la proposta d’addicció 
és: “El Ple del Consell de Mallorca insta el Govern de l’Estat a què denegui d’indult presentat per 
l’expresident del Govern de les Illes Balears, Jaume Matas, i de qualsevol càrrec polític” ja que, en cas 
contrari, seria una modificació i no una addicció. 
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El Sr. VIDAL li confirma que és una esmena de substitució. 

La Sra. CAMPOMAR constata que volia aclarir aquest extrem abans de continuar perquè la diferència 
és molt important. 

A continuació diu que el seu Grup no hi està d’acord perquè precisament aquesta persona té nom i 
llinatges i no és una persona qualsevol sinó que va ser un alt càrrec del Partit Popular –encara que ara 
els sàpiga greu–, va ser president d’aquesta Comunitat Autònoma i, fins i tot, va ser ministre durant el 
govern del Sr. Aznar i ha estat condemnat amb nom i llinatges. 

A més a més, aquesta persona va consentir que el Consolat se convertís en una cova de lladres com fa 
pensar la gran quantitat de casos que hi ha com, per exemple, el de turisme jove o el cas Escala en què 
el Sr. Matas no ha estat condemnat personalment però sí que són casos que han tengut lloc en el seu 
govern i que ell ha permès. 

L’indult del Sr. Matas és el que està damunt la taula del Sr. Rajoy. Si ara no donen el nom i llinatges 
d’aquesta persona, demà o d’aquí un temps el Sr. Rajoy pot decidir l’indult i, per això, el seu Grup vol 
que consti el seu nom atès que estan parlant d’un indult concret que està damunt la taula del Ministeri 
de l’Interior. 

Per altra banda, assenyala que estan d’acord amb l’addicció però sempre que sigui una addicció i no 
una substitució i, si el Partit Popular no accepta la moció, es farà palesa la diferència que hi ha entre la 
bancada del Grup Popular i la de l’oposició en relació a aquest tema. 

Per concloure, reitera que si l’esmena proposada és d’addicció, sí que l’accepten però no sí és de 
modificació del punt d’acord. 

El Sr. COLL CANYELLES no considera que sigui procedent convertir aquest debat en una anàlisi dels 
indults que hi ha hagut perquè sinó podrien entrar a analitzar els 557 indults que hi ha hagut durant el 
govern del Sr. Mariano Rajoy. 

Així podrien analitzar per què es varen indultar 4 mossos d’esquadra per tortures, per què s’han indultat 
11 condemnats amb sentència ferma i penes de presó dels quals 5 eren militants del PP i 1 era un 
exbatle del PP. Tot això ho podrien analitzar però no és el tema que els ocupa avui. 

El tema que tracten avui és que en aquesta Comunitat Autònoma hi ha hagut una persona que la va 
presidir, que té 21 causes obertes i que ha estat condemnat en unes quantes (sis o set) i que ha demanat 
l’indult.  

Remarca que estan parlant d’aquesta figura i, per això, li sorprèn que el Grup Popular surti per la 
tangent perquè quan han de prendre una decisió s’aferren a la figura del Sr. Matas. Quan ho han de dir 
amb la boca petita, se’n fan enfora però quan han de prendre una decisió encara se segueixen aferrant a 
la figura del Sr. Jaume Matas. 

Tot seguit demana què passaria si el Sr. Jaume Matas no fos del Partit Popular? O, si en lloc de Jaume 
Matas, el nom fos Maria Antònia Munar? Aleshores prendria el Partit Popular la mateixa decisió? 
Posaria les mateixes excuses? Se n’aniria a cercar indults de 1981 per justificar que no volen que el 
nom de Jaume Matas, que va ser president d’aquesta Comunitat Autònoma, surti a la moció? En 
conclusió, diu que sincerament no entén la postura del Grup Popular. 

El Sr. ROTGER (vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports) comença la seva intervenció advertint 
que aquest és un debat allà on, òbviament, s’han de centrar les posicions. 

L’equip de govern d’aquesta institució i tot el Grup Popular condemnen tota acció delictiva, tot abús i 
totes aquelles persones que hagin emprat les estructures de l’Estat per cometre qualsevol delicte ja sigui 
de sang, de privació de llibertat, d’aprofitament dels recursos de l’Estat o de prevaricació que hagin 
duit a un enriquiment totalment injust. 
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La posició del Partit Popular és molt clara i són molt perilloses algunes asseveracions que han fet al Ple 
i concretar les propostes d’indult que fan referència a la privació de llibertat d’una persona atès que la 
cosa més greu que li pot passar a una persona és que la privin de la seva llibertat i que pot ser per dos 
motius: com a càstig o perquè aquella persona pugui ser rehabilitada i reinserida dins la societat. 

Afegeix que el Partit Popular va proposar una esmena al Parlament, sense voler repetir el debat que hi 
tengué lloc, allà on el delicte pel qual s’ha condemnat el Sr. Matas quedaria perfectament inclòs. De 
mateixa manera quedaria inclòs en la proposta que ha formulat el Sr. Vidal en el sentit que el Ple del 
Consell de Mallorca insti el Govern de l’Estat a denegar la concessió d’indults a totes aquelles persones 
que han estat condemnades en casos de corrupció política mentre no es materialitzi la reforma de la 
vigent Llei de l’indult de l’any 1870. 

És evident que si s’aprova aquesta modificació, hi estaria inclòs el supòsit que recull la moció que 
debaten perquè no és lògic que, cada vegada que una persona sol·liciti un indult, aquest Ple hagi de 
debatre’l perquè no seria un debat profitós per a la societat.  

No obstant això, vol deixar clar que està clar que el Partit Popular condemna totes aquelles persones 
que, per raó del seu càrrec, se n’han aprofitat personalment i que han defugit del mandat original de la 
ciutadania que és servir el poble.  

Tota persona que ocupa un càrrec públic i deixa de servir el poble, deixa ser honest i es converteix en 
una persona que comet delicte, per descomptat que deixa de tenir el respecte de la societat i del Grup 
Popular però també cal tenir en compte que vivim en un estat de dret que vol dir que fins i tot el pitjor 
dels delinqüents té dret a tot el que preveu la llei. 

Remarca que qualsevol persona que comet un llei està emparada per uns drets com a persona i, 
evidentment, no l’han de crucificar enmig d’una plaça pública, com es dedueix de la redacció de la 
moció. 

Recorda que el Partit Popular està d’acord amb el segon punt de la moció perquè el mateix Tribunal 
Suprem ja va assenyalar en la sentència 1993 la conveniència d’adaptar a la societat i a la realitat 
d’avui en dia la figura de l’indult i, per altra banda, el Partit Popular està acord amb sol·licitar al 
Govern de l’Estat que denegui qualsevol concessió d’indult a tota persona que hagi estat condemnada 
en casos de corrupció política mentre no es materialitzi la reforma de la llei vigent. 

Per acabar, recalca que, així doncs, queda molt clara la postura del Partit Popular en quant al fons del 
tema tot i que el Grup proposant té el seu dret a acceptar o no la proposta de modificació que se li ha 
plantejat. 

La Sra. PRESIDENTA diu que, després del debat que hi ha hagut, interpreta que el Grup Popular ha 
formulat una proposta de transacció que MÉS per Mallorca no accepta i, per tant, tot seguit s’ha de 
sotmetre a votació la moció però, abans d’això, li demana a MÉS per Mallorca si està disposat a 
permetre votar de manera separada els punts de la moció. 

Atès que MÉS per Mallorca li fa saber que no accepta la votació separada dels punts, anuncia la 
votació de la moció de manera conjunta. 

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

 
PUNT 20. MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MES PER MALLORCA DE 
REBUIG A L’AMPLIACIÓ DEL PORT DEL MOLINAR,  I 
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PRIMER PUNT DESPATX EXTRAORDINARI. MOCIÓ DEL GRUP DE 
CONSELLERS DEL PARTIT POPULAR PER A LA MILLORA DEL PORT 
DEL MOLINAR 
 

Es dóna compte de la següent moció del Grup Polític MES PER MALLORCA: 

L'Autoritat Portuària de Balears ha començat a tramitar un projecte d'ampliació del 
Club Marítim del Molinar del Llevant. De fet, s'acaben d’evacuar les consultes 
prèvies mediambientals a través del Ministeri de Medi Ambient.  
 
L'esmentat projecte d'ampliació del Club Marítim del Molinar de Llevant multiplica 
un 730% l'actual superfície del port. Passaria d'ocupar 9.991 m2 a 73.343 m2. El 
projecte tindrà un impacte paisatgístic i mediambiental molt negatiu, i pot tenir 
conseqüències nefastes per tota la badia i la Platja de Palma, les seves arenes i la 
qualitat de les seves aigües.  
 
Cal posar de manifest que la tendència a nivell europeu és mantenir els ports petits per 
conservar l'encant i l'economia. Fins i tot és fan ports museus, com el de la Bretanya 
francesa (Duarnenez), on s'ha conservat el port antic i es fan demostracions de les 
costums i els oficis mariners. A Palamós, més a prop de Mallorca, hi ha un Museu, al 
port, dedicat a “la pesca” i que te gran afluència de públic, en el qual fan moltes 
activitats per els infants de les escoles i que ara tenen un projecte de “Memòria Viva”. 
Amb projectes innovadors d’aquest tipus, es podria donar a conèixer el port del 
Molinar així com la cultura marinera de la zona.  
 
S'imposa màxima transparència i un debat ciutadà sobre el tema. El Club Marítim del 
Molinar de Llevant depèn de l'Autoritat Portuària estatal i la tramitació de l'ampliació 
es farà íntegrament als Ministeris de Madrid. Així, de manera ràpida, i completament 
al marge de les institucions balears i del criteri i opinió dels ciutadans del Molinar, ens 
podem trobar amb un projecte mastodòntic aprovat definitivament i amb poc marge 
per ser modificat.  
 
Per això és urgent una acció i un posicionament clar de les institucions i de la 
ciutadania sobre l'ampliació. El Ple de l’Ajuntament de Palma, es va posicionar per 
unanimitat el passat mes de febrer en contra del desproporcionat projecte d’ampliació 
presentat per la Junta Directiva del Club Marítim del Molinar de Llevant. De fet, la 
mateixa Junta directiva va manifestar la seva predisposició a redimensionar a la baixa 
el projecte. Ara bé, la realitat administrativa a dia d’avui és que el macro-projecte 
segueix dipositat a l’Autoritat Portuària i segueix la seva tramitació ministerial. 
 
Per tot això, el grup de conselleres i consellers de MÉS per Mallorca proposem al ple 
del Consell de Mallorca l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
1.- El Ple del Consell de Mallorca insta a la Junta Directiva del Club Marítim del 
Molinar de Llevant a retirar immediatament l’actual macro-projecte presentat a 
l’Autoritat Portuària, a la vista del rebuig ciutadà que aquest projecte d’ampliació 
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provoca i que s’ha vist reflectit en un rebuig unànime per part del Ple de l’Ajuntament 
de Palma. 
 
2.- El Ple del Consell de Mallorca trametrà a l’Autoritat Portuària i als Ministeris de 
Foment i Medi Ambient el rebuig unànime d’aquesta corporació a l’actual projecte 
d’ampliació del port del Molinar, exigirà la incorporació a l’expedient administratiu 
de la proposta de rebuig, i demandarà una contestació oficial de l’Autoritat Portuària i 
del Ministeri de Foment al respecte. 
 
3.- El Ple del Consell de Mallorca insta a la Junta Directiva del Club Marítim del 
Molinar de Llevant a presentar un nou projecte de remodelació amb una dimensió 
reduïda i adequada a la idiosincràsia urbanística del barri del Molinar, preservant en 
tot cas un port petit, segur i sostenible. 
 
 
A continuació es dóna compte de la següent moció del Grup de Consellers del Partit 
Popular: 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 
El Club Marítim del Molinar de Llevant necessita actuacions que ho millorin, que li 
donin una continuïtat i que s'emmarquin en un projecte ajustat a les dimensions i 
caràcter del barri del Molinar. 
S'ha aconseguit l'acord de plantejar un modificació en el projecte que es va presentar 
en el seu moment, i prenent com a exemple el treball realitzat pels grups polítics que 
conformen el ple de l'Ajuntament de Palma, es planteja la necessitat d'aprovar un 
acord que transmeti des del Consell de Mallorca uns criteris i valors d'acord amb els 
aprovats en el Ple de l'Ajuntament. Per tot això, es proposa l'adopció del següent 
acord, 
 
Proposta d’acord 
 
1. El Ple del Consell de Mallorca considera necessari la rehabilitació del Port del 
Molinar, per la qual cosa, insta a la seva junta directiva a presentar un projecte ajustat 
a les dimensions del barri del Molinar per tal de salvaguardar el seu caràcter 
ambiental i la seva idiosincràsia que recavi el màxim consens social i veïnal. 
 
2. El Ple del Consell de Mallorca insta a la junta directiva del club Marítim El 
Molinar de Llevant, en la recerca del consens, a que abans d’enregistrar cap projecte 
modificat per continuar amb la seva tramitació, presenti la nova proposta públicament, 
a tots els grups polítics.  
 

3. El Ple del Consell de Mallorca insta a la junta directiva del club Marítim El Molinar 
de Llevant a que la nova proposta tingui en compte un club marítim amb criteris de 
seguretat, sostenibilitat i dimensions adequades al barri. 
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La Sra. PRESIDENTA anuncia que, per despatx extraordinari, s’ha presentat una moció del Grup 
Popular sobre el mateix tema i demana a MÉS per Mallorca si està d’acord en fer-ne un debat conjunt.  

La Sra. PALOU (MÉS per Mallorca) assenyala que, segons té entès, la manera correcta de procedir és 
justificar la urgència de la moció i, per tant, entén que la Sra. presidenta vol dir que ara s’haurà de 
justificar la urgència de la moció que ha presentat el Partit Popular. 

La Sra. PRESIDENTA li sol·licita al Sr. Rovira, a qui dóna la paraula a continuació, que defensi la 
urgència de la moció del Grup Popular. 

El Sr. ROVIRA (conseller executiu d’Urbanisme i Territori) diu que, sobre aquest tema, ja hi ha hagut 
un debat extens a l’Ajuntament de Palma, que és l’administració que ha tramitat vàries propostes en 
distints plens (concretament, en els últims tres plens ho ha fet) allà on s’ha arribat a una sèrie d’acords 
de forma unànime. 

Així doncs, donat que el Grup MÉS per Mallorca havia presentat, novament, una moció per entrar a 
debatre el tema del Club Marítim Molinar de Llevant i la seva ampliació, tema que ja consideraven 
superat pels debats polítics a l’Ajuntament de Palma i, per tal de completar aquest debat, el Grup 
Popular presenta una proposta allà on s’incorporen tres acords que pensen que sumen les voluntats 
polítiques de tots els grups amb representació a l’Ajuntament de Palma que són els mateixos que 
conformen el Ple del Consell de Mallorca. 

Atès que el Partit Popular considera que la seva proposta és més fidel a allò que ha anat aprovant 
l’Ajuntament de Palma en els darrers plens, doncs proposen la seva moció com a més correcta o més 
adequada a la situació actual en quant a aquest projecte. 

Per això, en lloc de presentar esmenes in voce a la proposta de MÉS per Mallorca, s’han estimat més 
presentar directament una proposta alternativa per la via d’urgència per tal que pugui ser debutada 
conjuntament amb la del Grup MÉS per Mallorca. 

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

La Sra. PRESIDENTA informa que, en nom del Grup Balear d’Ornitologia i Defensa de la Naturalesa 
(GOB), ha sol·licitat intervenir al Ple el Sr. Pedro Martínez Ojeda i li demana al secretari general de la 
Corporació si aquest senyor reuneix els requisits per intervenir al Ple. 

El Sr. MAS (secretari general) li respon que el Grup Balear d’Ornitologia i Defensa de la Naturalesa 
està inscrit en el Registre d’Entitats de Participació Ciutadana però desconeix, en aquest moment, la 
representació que pugui ostentar el Sr. Martínez Ojeda. 

La Sra. PRESIDENTA, atès que el Sr. Martínez Ojeda li explica que és soci del Grup Balear 
d’Ornitologia i Defensa de la Naturalesa, li dóna la paraula per intervenir, durant tres minuts, en 
representació de l’esmentada entitat. 

El Sr. MARTÍNEZ (soci del GOB) fa la següent intervenció: 

“Bon dia Sra. presidenta, consellers i consellers. 

Avui parlaré en nom de totes les entitats que integren ‘Al Molinar, port petit’ i en nom de les 10.000 
persones que han signat en contra de qualsevol ampliació del port petit del Molinar.  

En els mesos que han passat des de la nostra darrera participació en aquest Ple han passat moltes coses: 
el posicionament del Ple de l’Ajuntament de Palma en contra del projecte d’ampliació del port petit del 
Molinar juntament amb el pronunciament de l’equip de govern del Consell de Mallorca que va donar 
suport a la postura de l’Ajuntament.  
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Sens dubte, aquests moviments responen al fet que les dues administracions han sabut escoltar i 
entendre la preocupació de la ciutadania per la conservació d’aquest emblemàtic barri. 

En paraules del Sr. Isern, a Palma hi ha dos barris que tenen un èxit indiscutible, un és Santa Catalina i 
l’altre el Molinar. 

No dubt que totes les persones presents secundam aquestes afirmacions. El Molinar és un èxit com a 
barri, com a atractiu turístic i com a motor econòmic per a tots els negocis d’hoteleria que hi exerceixen 
la seva activitat.  

L’oposició del sector de la restauració és clara, els seus arguments són clars: ‘Hem triat aquest lloc per 
ser com és, l’èxit dels nostres negocis passa per la conservació del Molinar tal com està. Temem que un 
canvi de fisonomia perjudiqui greument l’activitat econòmica d’aquesta zona’. 

I, senyora presidenta, no podem estar més d’acord: quan una cosa funciona no té cap sentit canviar-la. 

Des de les entitats que formem ‘Al Molinar, port petit’ sempre hem defensat que el conjunt del Molinar 
el forma un entramat de carrers estrets, cases baixes i el port petit; la unió de la història de la mar i la 
terra. La desaparició del caràcter actual de qualsevol de les dues suposaria una pèrdua patrimonial i 
històrica i un dany mediambiental incalculable.  

La seguretat no ha de ser una excusa per justificar cap ampliació. El port petit ha de garantir la 
seguretat de les embarcacions que acollirà (la vela lleugera i les embarcacions tradicionals com llaüts i 
similars) amb les mínimes modificacions imprescindibles. 

El port petit no necessita incorporar nous serveis propis de ports esportius de grans dimensions. La 
legislació preveu exempcions segons les característiques del port.  

La visió dels promotors del projecte, la seva mateixa junta directiva, no té cabuda en aquest barri. 
Defensen el projecte com a única forma de salvar la seva història i, paradoxalment, aquesta alternativa 
esborraria per complet els seus 100 anys d’història. No es pot condicionar un barri importantíssim per a 
la ciutat de Palma als interessos d’una minoria.  

En una reunió mantinguda fa aproximadament un mes amb el Sr. Alberto Pons, president de l’Autoritat 
Portuària, aquest va admetre que el projecte d’ampliació no respon a cap tipus de necessitat 
d’amarratges i que actualment no hi ha demanda per a embarcacions majors de 12 metres. És a dir, no 
hi ha justificació per a una ampliació. Per aquest motiu nosaltres defensem: ‘millores sí, ampliacions 
no’. 

Finalment, volem felicitar el Consell de Mallorca, ARCA i l’Ajuntament de Palma per la protecció del 
conjunt patrimonial del barri de Santa Catalina. Aquestes iniciatives valentes demostren la sensibilitat 
de les administracions envers la nostra història i patrimoni i acosten el ciutadà als nostres polítics. 

Vull fer dues preguntes, per acabar. No creuen vostès que la barriada del Molinar es mereix el mateix 
tracte que Santa Catalina? No creuen que hi ha un conjunt historicopatrimonial prou important per ser 
protegit? 

Gràcies i bon dia.” 

La Sra. PALOU assenyala que, abans d’entrar en el fons de la qüestió, li agradaria manifestar que des 
de MÉS per Mallorca troben molt poc elegant per part del Partit Popular que hagi presentat una moció 
que calca algunes de les seves propostes però que deixa a l’aire una que és molt important i que 
consideren que s’hi ha d’incloure. 

Pel bé de la bona entesa política que hi hauria d’haver i del consens que es mereixen els veïns del 
Molinar, farà unes propostes que esmenarien la moció del Partit Popular i així MÉS per Mallorca, si les 
accepten, hi votaria a favor. 

Recalca és molt lleig el que ha fet el Partit Popular i, concretament, li diu a la persona que hagi ideat 
aquesta moció que MÉS per Mallorca va registrar la seva moció dia 25 d’abril i dia 28 d’abril va 
arribar a Secretaria General. La Comissió Informativa se va celebrar dia 30 d’abril i el passat dilluns 
tots els membres del Ple la devien tenir al seus correus electrònics. 
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Per això, fa notar que els tornarà a facilitar el seu número de telèfon mòbil per tal que la puguin 
localitzar fàcilment perquè normalment aquestes qüestions se solen esmenar, com ha fet la Sra. Cirer, 
mitjançant una telefonada de conseller a conseller per plantejar les propostes de millora i decidir si 
s’accepten o no i així eviten arribar a aquesta ridícula situació de trobar-se dues propostes calcades a 
damunt la taula amb un petit matís molt important. 

Una vegada dit tot això i esperant que el Grup Popular no repeteixi aquesta acció a la qual ja els tenen 
acostumats perquè darrerament quan no li agrada el text presentat, en comptes de parlar amb el 
conseller tal i com ha fet la Sra. Cirer, cosa que li agraeix, el que fan es registrar la seva opció atès que 
la seva majoria absoluta els permet “ballar, cantar i fer-se la música”. 

Tot seguit diu que la proposta d’esmena a la proposta d’acord del Partit Popular és que s’inclogui en el 
punt 1: “El Ple del Consell de Mallorca insta –tal i com diu la moció de MÉS per Mallorca– la junta 
directiva del Club Marítim del Molinar de Llevant a retirar l’actual projecte.” 

El motiu d’aquesta esmena és perquè, si no se li sol·licita la retirada del projecte, la tramitació 
administrativa continuarà i, per tant, seguirà endavant el projecte gran al qual tota la ciutadania s’oposa 
i en contra del qual el Ple de l’Ajuntament de Palma va acordar manifestar-se. 

En conseqüència, si no s’esmena aquest punt, el Grup MÉS per Mallorca votarà en contra de la moció 
presentada pel Partit Popular i presentarà la seva moció com a alternativa que, com ha dit abans, va ser 
registrada al Consell de Mallorca dia 25 d’abril. 

La següent esmena que proposa és al punt 2. La redacció d’aquest punt diu: “El Ple del Consell de 
Mallorca considera necessària la rehabilitació del port del Molinar per la qual cosa insta la seva junta 
directiva a retirar l’actual projecte i presentar-ne un de nou ajustat a les dimensions del barri del 
Molinar per tal de salvaguardar el seu caràcter ambiental.” 

Explica que MÉS per Mallorca proposa un esmena al punt 2 que consisteix en fer-hi constar que també 
s’ha de tenir en compte els ciutadans que, encara que no estiguin vinculats a cap partit polític, sí que 
estan molt interessats pel resultat d’aquestes actuacions sobretot quan se’n veuen directament afectats 
perquè el seu barri sigui susceptible de patir radicals transformacions. 

Així doncs, la redacció que proposa per al punt 2 és la següent: “El Ple del Consell de Mallorca insta la 
junta directiva del Club Marítim del Molinar de Llevant, en la recerca del consens, que abans 
d’enregistrar cap projecte nou, no modificat en aquest cas sinó nou, per continuar amb la seva 
tramitació, presenti la nova proposta públicament a tots els grups polítics –i aquí ve l’esmena– i a la 
ciutadania.” 

Puntualitza que és la mateixa redacció presentada pel Grup Popular però incloent-hi les esmenes de 
MÉS per Mallorca i observa que és, més o manco, el mateix que havia proposat el seu Grup. 

Indica que si s’accepten les dues esmenes formulades per MÉS per Mallorca, que no són petites, 
votarien a favor de la proposta del Partit Popular i no caldrà ni entrar a discutir la moció de MÉS per 
Mallorca. 

Per acabar, reitera que els facilitarà el seu número de telèfon perquè la puguin localitzar fàcilment 
perquè li sembla que no és la millor manera aquesta que han duit però, en pro del consens que reclamen 
els ciutadans del Molinar, MÉS per Mallorca els la deixarà passar aquesta vegada perquè considera que 
és molt més important el fons i el final que no les formes, que el Partit Popular s’ha botat a la torera. 

El Sr. LLAMAS (PP) confirma que, efectivament, se li ha de donar la raó a la Sra. Palou quan diu que 
el més important és el fons i no les formes però li retreu que durant 4 minuts i mig només hagi parlat de 
formes i, en canvi, no hagi comentat res sobre el fons llevat del que ja està escrit en les mocions. 

Considera que això demostra que únicament li interessa fer demagògia, cosa que MÉS per Mallorca sol 
fer amb molta facilitat. 
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Per altra banda, aquesta és la cinquena vegada que es debat públicament aquest tema i avui ho fan a 
través de dues mocions.  

La primera d’elles –la de MÉS per Mallorca– segons les paraules del GOB no s’ajusta a la realitat ja 
que fa referència a un rebuig unànime per part del Ple de l’Ajuntament de Palma quan no és així perquè 
en les dues intervencions que hi ha hagut a l’Ajuntament de Palma al respecte les coses han quedat 
clares per qui les vulgui entendre.  

Constata que en els debats al Ple de l’Ajuntament de Palma hi ha hagut vots a favor, abstencions i, 
finalment, un acord per unanimitat en un Ple celebrat fa aproximadament un mes, acord en el sentit de 
demanar quelcom que està justificat que se demani. 

Recorda que no és la primera vegada que intervé en aquest Ple sobre assumptes que li semblen 
preocupants, és a dir, que MÉS per Mallorca pretengui fer intervenir el Ple del Consell de Mallorca per 
tal de paralitzar un procés administratiu d’una altra institució, cosa que li sempre li ha sorprès. 

En aquest cas concret es pretén que el Ple del Consell de Mallorca insti l’Autoritat Portuària perquè 
paralitzi un expedient administratiu però adverteix que la part interessada –en aquest cas un club 
nàutic– té tot el dret a tramitar un projecte malgrat que no hi estiguin d’acord ja que, com va dir el batle 
de Palma, és un projecte desproporcionat en relació al paisatge urbà que l’envolta i, de fet, 
l’Ajuntament de Palma ja ha pres certes mesures en aquest sentit. 

No obstant això, li sembla que instar la paralització d’un expedient no és coherent i, des del seu punt de 
vista, fins i tot excessivament autoritari. Per això, opina que la moció que presenta el Partit Popular sí 
que compleix amb les expectatives que s’han donat des de l’Ajuntament de Palma –les que va comentar 
el batle, en el seu dia– i les que el seu Grup defensa. 

Afegeix que el Grup Popular està d’acord amb el fet que el projecte inicialment presentat té unes 
dimensions excessives per a la zona, també està d’acord –tothom hi està a excepció de MÉS per 
Mallorca– que el projecte s’ha de refer i presentar-ne un de modificat que s’adeqüi als interessos 
paisatgístics i dels ciutadans.  

Finalment indica que el seu Grup no està d’acord que el procés a seguir sigui el que proposa MÉS per 
Mallorca i que romanen a l’espera que s’hi puguin plantejar transaccions per decidir què han de fer. 

La Sra. GARRIDO (PSOE) fa notar que espera que després s’aclareixi el debat perquè s’ha arribat a 
embullar amb les mocions presentades, les esmenes plantejades i si s’accepten o no. 

Pel que fa a la moció que presenta MÉS per Mallorca, manifesta que el Grup Socialista hi votarà a 
favor i, en quant a la moció presentada pel Grup Popular, diu que ja n’han parlat amb el consellers i li 
proposaran al Partit Popular dues esmenes. 

La primera esmena es refereix al primer punt d’acord per tal que allà on diu “presentar un projecte 
ajustat”, digui “presentar un nou projecte ajustat a les dimensions de barri” i, la segona esmena seria al 
final del segon punt d’acord en el sentit que allà on diu “a tots els partits polítics”, s’afegeixi “i 
‘Plataforma el Molinar, port petit’ així com associacions veïnals i entitats afectades” i assenyala que 
esperaran a la resposta del Partit Popular sobre les esmenes proposades. 

En quant al fons de l’assumpte, diu que li agraeix al Grup Popular al Consell de Mallorca que 
s’avengui avui a allò que refusava el passat mes de novembre quan es va presentar una moció per part 
del Grup Socialista, amb un sentit molt semblant a les mocions que debaten avui, i el Partit Popular hi 
va votar en contra. 

Aleshores varen començar els nervis atès que els moviments veïnals anaven agafant força i perquè 
l’Ajuntament de Palma finalment va obrir els ulls i va veure que el port, així com estava projectat, era 
un desgavell. 
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Aquí hi ha una sèrie de problemes administratius que no ha de resoldre el Ple del Consell de Mallorca. 
Puntualitza que s’està referint a si ha de ser o no un nou projecte, que se paralitzi o no el projecte o que 
se torni a iniciar la tramitació. Aquest és un problema que ha de resoldre l’Autoritat Portuària i aquí 
just han de deixar clar que fa falta un nou projecte. 

El problema és que si es modifica el projecte que ha presentat la junta directiva del club nàutic per fer-
lo venir bé a allò que demana la plataforma sobre el que seria un port petit i a allò que l’Ajuntament de 
Palma ha posat damunt la taula en quant al que considera que ha de ser un port petit d’acord amb les 
dimensions del Molinar doncs passa que la modificació és tan substancial que resulta un projecte 
distint. 

Atès que és un projecte distint, se n’ha de fer una tramitació distinta ja que és un projecte nou i aquesta 
qüestió administrativa l’ha de resoldre l’Autoritat Portuària mentre que el Consell de Mallorca ha de 
deixar clar que se n’ha de fer un projecte nou, un altre projecte que es pugui consensuar amb la 
societat, amb els veïns i amb els ciutadans. 

Recalca que el port del Molinar s’ha d’adequar a les dimensions del barri i s’ha de mirar que aquesta 
remodelació del port no provoqui després una modificació de tot el teixit social del Molinar que és el 
gran perill que comporta la modificació del port i no només el perill mediambiental, que ja s’ha posat 
de relleu, sinó el perill de desafecció social i de destrucció del teixit social del Molinar. 

La Sra. PALOU li diu a la Sra. Garrido que de la seva intervenció no li ha quedat clar si el Grup 
Socialista acceptaria l’esmena referida a reiterar l’actual projecte i presentar-ne un de nou ja que per 
presentar un projecte abans s’ha de retirar l’antic i, sobretot, tenint en compte que, si no es retira, la 
tramitació segueix endavant i després no hi haurà qui l’aturi perquè sobrepassarà l’àmbit de les Illes 
Balears. 

Tal i com diu la moció de MÉS per Mallorca en l’exposició de motius, les administracions que 
decidiran sobre aquest projecte no són a les Illes Balears perquè serà el Ministeri de Foment, a Madrid, 
el que decidirà en tot cas. 

És veritat que el Ministeri de Foment està informat que és possible que es presenti un projecte nou però 
no ho saben cert i la realitat és que, si no es retira l’actual projecte, la tramitació seguirà endavant i el 
que es trobaran d’aquí a un temps seran els 73.000 metres quadrats de grandària en comptes dels 
actuals 9.000.  

Al Sr. Llamas li diu que no entén la seva postura i, tot i reconèixer que té raó quan li diu que no ha 
entrat en el fons de la qüestió, fa notar que s’ha ajustat als 3 minuts exactes d’intervenció i, a més a 
més, el fons ja l’han debatut moltes vegades en aquesta institució i, per això, creia que no valia la pena 
entrar-hi i, sobretot, tenint en compte la magnífica exposició que han fet els veïns del Molinar, pensa 
que no calia afegir-hi més. 

Creu que tothom està prou informat sobre el que avui s’està tractant en aquesta sala i del que s’hi 
juguen com a mallorquins i adverteix que el Consell de Mallorca ha de defensar els interessos de tots 
els mallorquins i aquesta defensa passa per demanar a altres institucions algunes coses com les que ha 
proposat MÉS per Mallorca. 

Una vegada aclarit tot això, li demana al Partit Popular si accepta les esmenes que li han presentat i 
anuncia que, si no les accepten, han de saber que estaran votant paper banyat perquè la tramitació 
seguirà i ningú no l’aturarà. 

La tramitació la podrà aturar –o no– un informe mediambiental en el seu moment i recorda que ja han 
conegut altres casos que no s’han pogut aturar quan tocava. Per això, remarca que ara és el moment de 
retirar el projecte i presentar-ne un de nou. 

Per acabar fa constar que el seu Grup votarà a favor de la moció presentada pel Partit Popular sempre 
que siguin acceptades les transaccions que ha proposat. 
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El Sr. ROVIRA comença la intervenció dient-li a la Sra. Palou que el Grup Popular no acceptarà les 
transaccions que ha proposat perquè consideren que la moció presentada pel Partit Popular recull 
l’esperit d’allò que s’havia pactat a l’Ajuntament de Palma. 

Per altra banda, anuncia que sí que accepten la transacció referida al segon paràgraf que ha formulat el 
Grup Socialista però no així la incorporació de la paraula “nou” al primer punt d’acord perquè 
implicaria, com ha dit el Sr. Llamas, una retirada absoluta del projecte i començar de bell nou quan ja 
hi ha un compromís, per part de tots, que el projecte es modificarà per atendre les peticions dels 
representants polítics de l’Ajuntament de Palma i les demandes veïnals que s’han fet. 

Considera que el que clarament vol MÉS per Mallorca, a part que se canviï el projecte, és, com sempre, 
aturar-ho tot i el Grup Popular vol que el projecte se consensuï al màxim possible, cosa que és molt 
diferent a allò que planteja MÉS per Mallorca. 

Assevera que la moció del Partit Popular demana un projecte ajustat al Molinar, que salvaguardi el seu 
caràcter, que li doni una solució al club, que tengui el màxim de consens i, a més a més, que segueixi 
les línies de tot allò que s’ha pactat a l’Ajuntament de Palma i, per aquest motiu, sí que accepten 
l’esmena d’addicció al punt 2 proposada pel Grup Socialista i no accepten cap altra transacció. 

Tot seguit li diu a la Sra. Palou que lamenta no haver-li telefonat però, donat que totes les mocions de 
MÉS per Mallorca per aquest Ple les ha signades ella, doncs no sabia exactament qui plantejava 
aquesta moció concreta i, a més d’això, observa que el Partit Popular ha presentat la seva moció amb 
temps suficient perquè l’hagin poguda llegir com confirma el fet que l’han poguda transaccionar amb el 
Grup Socialista. 

Indica que al Grup Popular no li ha semblat bé que MÉS per Mallorca, en aquest moment i aquí, 
únicament cerqui posar-se una medalla i fer campanya electoral utilitzant el Ple del Consell de 
Mallorca i ho diu perquè aquest tema està pactat i consensuat. 

Finalment assegura que el Partit Popular ja s’ha pronunciat al respecte i coincideixen amb la postura de 
l’Ajuntament de Palma però MÉS per Mallorca únicament pretén, en aquest Ple i com gairebé en la 
resta de punts de l’ordre del dia, fer campanya electoral o presentar una proposta que pugui cridar més 
o manco l’atenció i, per aquest motiu, han considerat més just i més correcte plantejar una alternativa 
global a la seva moció. 

La Sra. PALOU sol·licita intervenir per una qüestió d’ordre i, en aquest sentit, assenyala que voldria 
aclarir als consellers del Partit Popular que MÉS per Mallorca no se presenta a les eleccions europees i, 
per tant, nega que estiguin fent campanya i simplement és que no volen votar paper banyat. 

La Sra. GARRIDO intervé per manifestar el sentit del vot del seu Grup i, prèviament, li agraeix al 
Partit Popular l’acceptació d’una de les esmenes tot i que li sap greu que no hagi acceptat l’altra i 
reitera que és una qüestió purament de nomenclatura.  

Quan el projecte arribi a l’Autoritat Portuària, si la modificació és substancial –encara que seria 
important que digués “nou”–, la tramitació tornarà enrere ben igual i, per tant, al final ho podran 
aconseguir. 

Per concloure, anuncia que el seu Grup votarà a favor de les dues mocions. 

Sotmesa a votació la proposta del Grup de Consellers de MES PER MALLORCA, es 
rebutja per catorze vots a favor (PSOE i MÉS per Mallorca), cap abstenció i denou 
vots en contra (PP). 

Es sotmet la següent proposta a votació: 

1. El Ple del Consell de Mallorca considera necessari la rehabilitació del Port del 
Molinar, per la qual cosa, insta a la seva junta directiva a presentar un nou projecte 
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ajustat a les dimensions de barri del Molinar per tal de salvaguardar el seu caràcter 
ambiental i la seva idiosincràsia que recavi el màxim consens social i veïnal. 
 
2. El Ple del Consell de Mallorca insta a la junta directiva del club Marítim El 
Molinar de Llevant, en la recerca del consens, a que abans d’enregistrar cap projecte 
modificat per continuar amb la seva tramitació, presenti la nova proposta públicament, 
a tots els grups polítics i “Plataforma el Molinar, port petit” així com associacions 
veïnals i entitats afectades.  
 

3. El Ple del Consell de Mallorca insta a la junta directiva del club Marítim El Molinar 
de Llevant a que la nova proposta tingui en compte un club marítim amb criteris de 
seguretat, sostenibilitat i dimensions adequades al barri. 

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

 
PUNT 21. MOCIÓ DEL GRUP SOCIALISTA SOBRE LA POBRESA 
INFANTIL. 
 

Es dóna compte de la següent moció: 

 
La situació actual de la infància en risc a tota Espanya, i també a la nostra Illa, està 
creixent segons les dades de diferents observatoris, com per exemple l’informe de 
Caritas, el de Save de Children o el mateix informe de l’Observatori de l’IMAS. 
 
Això és degut a la situació creixent de moltes famílies que fa molt temps que no tenen 
feina ni prestacions socials. Aquesta cronificació de la pobresa de moltes famílies 
posa a molts d’infants en situació de risc, situació a la que el Consell no pot donar 
l’esquena. 
 
Aquest problema es manifesta en l’augment de casos de fracàs escolar, de casos amb 
una mala alimentació, d’augment dels maltractes, augment de malalties, etc. 
 
És evident que, directament o indirectament, el Consell de Mallorca està donant 
resposta a moltes situacions de pobresa,  però  la feina que fa no és suficient per 
atendre a les necessitats existents, necessitats que moltes vegades no són captades pels 
recursos socials existents i es detecten a través de les escoles, centres de salut i entitats 
socials locals o veïnals. 
 
Ni les actuacions que fa el Consell directament amb els serveis de menors, ni les que 
fa a través d’altres prestacions com la RMI, o  les subvencions a ajuntaments per 
prestacions bàsiques o per ajudes d’urgent necessitat, són suficients per abordar el 
problema actual. 
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Per un altre costat, el Consell de Mallorca està ingressant d’una manera extraordinària 
recursos econòmics provinents dels casos de corrupció que han afectat aquesta 
institució. 
 
També hem constatat que tots els grups polítics varen arribar fa poques setmanes a un 
acord en el Parlament Balear per tal d’afrontar el  greu  problema de la pobresa 
infantil. 
 
Per totes aquestes raons, el GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA 
presenta pel seu debat i aprovació al Ple del Consell de Mallorca la següent MOCIÓ:  
 
1. El Consell de Mallorca adoptarà una estratègia de lluita contra la pobresa 
infantil i pel benestar de la infància, amb objectius concrets, indicadors de 
compliment a  mig i llarg termini, suficient dotació pressupostària i mecanismes de 
coordinació entre les diferents conselleries. Així mateix, concertarà amb els  
ajuntaments Plans Locals que contemplin aquest objectiu. 
 
2. El Consell de Mallorca presentarà aquesta estratègia per a la seva consulta al 
Consell Assessor de l’IMAS abans de tres mesos. 
 
3. El Consell de Mallorca aportarà en aquesta estratègia la quantitat de 2 milions 
d’euros provinents  de les indemnitzacions  pels casos de corrupció. 
 

 

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

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

“Honorable Sra. Presidenta, senyores conselleres i senyors consellers: 

Avui, en el Ple del Consell de Mallorca parlam de pobresa infantil. Vol dir que ens hem acostumat a 
tractar la pobresa infantil com si fos part d’una estadística, però a la nostra societat moderna no es 
tracta de si un al·lot té per menjar o no, sinó quin menjar, què és adient perquè un al·lot tengui un 
creixement normal.  

Hem aconseguit que l’escola sigui el principal detector de situacions irregulars, que no són normals en 
una societat avançada, per tant l’administració té les eines suficients per poder activar un protocol 
d’assistència immediata en el cas de detectar al·lots que es troben en aquesta situació.  

La implicació de la Policia Local, dels hospitals i dels metges pediatres és fonamental per informar als 
serveis socials i a les organitzacions solidàries.  

De fet, l’escola pública supleix en molts casos la manca de capacitat econòmica dels pares que no 
arriben a fi de mes, en temps de crisi, amb serveis públics que són realment indispensables perquè un 
al·lot estigui controlat durant l’etapa d’escolarització. 

Ara bé, l’escolarització obligatòria comença als tres anys, per la qual cosa existeix un col·lectiu que té 
encara més risc de que no se detectin les seves mancances, el dels menors de tres anys, que no sempre 
segueixen el primer cicle d’Educació Primària. D’aquesta forma es fa evident que sempre és el més 
dèbil qui té més possibilitats de patir l’exclusió social.  
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Si observam les xifres, se comprova que la societat de les Illes Balears no és humanament avançada, 
sinó una de les pitjors comunitats autònomes, en matèria de pobresa infantil. Segons UNICEF, tres de 
cada deu infants es troben en risc de pobresa (el 29,3% de la població infantil) i el 19,9% dels infants, 
sense especificar edats, viuen en famílies desestructurades, amb privacions materials greus, la qual cosa 
significa que no tenen calefacció durant l’hivern, ni roba suficient, ni poden arribar els seus pares o 
responsables a comprar tot el material escolar per als nins, ni mengen allò que pertoca.  

No hem d’oblidar que molts productes de consum són més barats, però no compleixen les garanties 
d’una dieta saludable. No estam parlant d’una Mallorca ni unes Illes Balears de fa cinquanta anys, sinó 
de la d’ara, de 2014, del s. XXI en unes illes que són el núm. 1 d’Espanya en ingressos turístics. 

Moltes vegades no es tracta de destinar més recursos econòmics, que són només pal·liatius, sinó de 
tenir consciència que quan se fan les lleis i les ordenances s’ha de tenir ben present la infància, i ha de 
tenir prioritat aquesta disfunció del nostre sistema d’assistència; el primer de tot són els al·lots i les 
persones majors, abans que fer obres públiques inservibles. 

Parlar de pobresa infantil i de recursos materials no és aprofundir en aquest greu problema a Mallorca, 
no és suficient prendre consciència del problema, s’ha de procurar que aquests al·lots tenguin afecte, 
valors, esperança en la seva societat quan els mecanismes familiars de supervivència estan en perill. 

En conseqüència, acabam dient que la pobresa infantil és una forma pública de maltractament dels 
infants si tenim en compte que ens trobam en una societat massa productiva en la qual els bancs tenen i 
han tengut fins ara un superàvit anual, durant tota la crisi, i mentrestant tenim aquest greu problema 
sense resoldre.  

Gràcies.” 

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

Assenyala que el seu Grup presenta aquesta moció de forma reiterada perquè pretén que el Consell de 
Mallorca faci alguna actuació especial referida a la situació de pobresa infantil a Mallorca, més enllà de 
les gestions d’assistència social que ja realitza.  

Fa notar que són prou coneguts els informes de Càritas, els de l’entitat Save the Children, o els de 
l’Observatori de l’IMAS, que denuncien de forma clara i rotunda que la pobresa infantil a Mallorca 
creix dia a dia d’una forma molt rellevant.  

També se refereix a les memòries de l’IMAS per destacar-ne les dades de 2008, en el sentit que quan la 
crisi econòmica començava a esclatar en els EEUU hi va haver 17.504 persones que varen demanar al 
Consell de Mallorca atenció i informació per obtenir prestacions de caràcter social. Més endavant, 
l’any 2011, ja eren 24.630 i l’any 2013 s’havia arribat a les 30.940 persones. Observa que des de l’any 
2008 fins a l’any 2013 la xifra de peticions d’ajudes socials al Consell de Mallorca ha augmentat 
considerablement.  

Una altra dada d’aquestes memòries de l’IMAS que considera important és que l’any 2008 hi 
constaven 8.603 famílies nombroses, l’any 2011 ja eren 10.391 i l’any 2013 s’arribava a les 11.157. 
Totes aquestes famílies necessitaven, evidentment, un tractament especial. 

Retreu que el PP negui la profunditat de la crisi perquè vol accentuar el missatge de que “ja en sortim”. 
En aquest sentit, el PSOE tot i que admeti que potser sigui cert que algunes dades macroscòpiques de 
l’economia espanyola siguin millors que en anys anteriors, el cert és que l’efecte encadenat de la crisi a 
les llars més vulnerables és cada vegada més intens.  

Recorda la gran quantitat de llars que no tenen cap prestació; se parla de 50.000 llars a Mallorca i de 
30.000 persones que fa dos anys que no troben feina. És clar que existeix un sector de la població que 
viu en la precarietat més absoluta, integrat per persones sense ingressos econòmics estables, que han 
gastat tot allò que podien tenir, que han ajudat les seves famílies amb tots els recursos que tenien i que 
a dia d’avui es troben en risc de marginació.    
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Reconeix que, evidentment, el Consell de Mallorca actua sobre aquestes necessitats i recorda que la 
Sra. Cirer ha manifestat en ocasions anteriors que aquesta institució no elabora un pla específic sobre la 
pobresa però sí que fa moltes actuacions per atendre persones pobres. 

Torna a referir-se a les dades que contenen les memòries de l’IMAS, concretament que l’any 2008 
s’atenien les necessitats de 894 persones que eren titulars de Renda Mínima d’Inserció (RMI), quan 
encara no eren perceptibles aquí els efectes de la crisi. Fa notar que es tracta de persones que no tenen 
cap recurs, i s’acullen al programa de RMI com a últim recurs. En canvi, l’any 2011 ja eren 1.958 i 
l’any 2013 s’havia arribat a les 1.761 persones.  

Pel que fa als beneficiaris, varen ser 2.051 l’any 2008, 4.706 l’any 2011 i 3.225 l’any 2013. 

Adverteix que fins i tot l’instrument de RMI, al qual s’hi han afegit 300.000 € més l’any 2011, no és 
suficient per atendre tota la gent que ho necessita.  

Quan a l’àmbit de Menors, trobam unes dades prou significatives: se fan menys tramitacions de 
reconeixement de famílies nombroses, tot i que hi ha més demanda; se fan menys primeres avaluacions 
d’urgència que l’any 2011 i fins i tot que l’any 2008; hi ha menys atencions de menors en centres 
residencials (4 o 5 menors menys, certament, però són menys).  

Assenyala que la crisi econòmica ha enfonsat una quantitat molt important de la població mallorquina. 
Retreu que el PP no vulgui acceptar públicament les dimensions i la profunditat de la crisi d’aquest 
sector de la societat i la resposta que hi dóna (actualment, 335 M€, tot i que l’any 2012 havien reduït 
l’assignació). Fa notar que actualment l’equip de govern de la institució es troba en el mateix nivell en 
què estava el PSOE l’any 2011.  

Fa avinent també que el pressupost del PSOE, per adaptar-se a la crisi econòmica i donar solució a 
aquest mateix col·lectiu que ara atén l’actual equip de govern de la institució, va créixer en 38 M€, en 
quatre anys. Es fa difícil, entendre-ho, essent temps de crisi. Ni el Govern balear ni el Consell de 
Mallorca tenien doblers, però varen apostar d’una manera rotunda i contundent per no descuidar 
aquesta qüestió. Fa notar que pràcticament varen doblar la RMI. 

Assegura que no pretén posar-se medalles, sinó que utilitza aquest argument amb l’única finalitat que 
l’actual equip de govern del PP accepti que s’ha de fer alguna actuació especial en aquest sentit. 

Recorda que en el Parlament de les Illes Balears se va aprovar recentment la primera proposta que el 
Grup Socialista presenta al Ple. Reconeix que actualment al PP ja no li fan tanta por els plans 
estratègics, perquè n’acaben de presentar un.  

A continuació llegeix textualment la proposta.  

Tot seguit demana a la Sra. Cirer que accepti la proposta que li fan, atès que té la màxima 
responsabilitat sobre el serveis socials de Mallorca, que gestiona el Consell de Mallorca. 

Quan a l’òrgan consultiu, el Consell Assessor, li demana que a l’estratègia que elabori la Sra. Cirer –
que no consisteix a ajuntar tot allò que se fa actualment i presentar-ho com a estratègia– se consideri 
que cal fer-hi una mica més, i amb recursos propis. Diu que consisteix en això, la tercera proposta.  

Assegura a l’equip de govern que té uns ingressos extra, provinents de les indemnitzacions derivades 
dels casos de corrupció, raó per la qual demana que els destinin a fer una bona feina, per tal de millorar 
la situació de pobresa infantil de Mallorca. 

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

En primer lloc, agraeix al Sr. Garau el tarannà tranquil, serè i col·laborador que ha demostrat durant la 
seva intervenció, atès que ha admès la feina important en l’àmbit de Menors –i sobretot d’atenció a la 
pobresa infantil– que fa l’IMAS, directament o indirectament, com s’esmenta a la moció. 

Tot i això, lamenta en nom del seu Grup la poca originalitat que ha demostrat el Sr. Garau per elaborar 
aquesta moció, tot i que respecta la seva funció com a oposició i reconeix que és correcte que la 
plantegi en el Ple. Fa notar que és la tercera vegada que tenen ocasió de parlar-ne en el Ple, en un 
termini de pocs mesos.  
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Assenyala que es tracta d’una proposta que se va presentar recentment en el Parlament de les Illes 
Balears, per la qual cosa només es tracta de presentar-la al Ple del Consell de Mallorca per tal 
d’assumir també aquesta mateixa estratègia.  

Destaca especialment la gravetat del problema de la pobresa infantil, que preocupa molt als membres 
del PP i els manté ocupats per intentar resoldre’l. 

Assenyala que el PP no ha negat en cap moment que es tracti d’una conseqüència sobrevinguda per 
l’efecte de la crisi econòmica, com tampoc no afirmarà que la situació estigui ja superada, a dia d’avui, 
només va un poc millor. Diu que tant de bo millorin en un breu període de temps, per bé del col·lectiu 
de Menors, que és tan vulnerable. 

Tot seguit recorda al Sr. Garau que, en la darrera reunió del Consell Assessor de Serveis Socials, en la 
qual tots dos hi eren presents, la Sra. Cirer, conjuntament amb el Sr. Cortès i la Sra. Martorell, varen 
presentar un esborrany d’un document sobre situacions de risc, pobresa i vulnerabilitat infantil a 
Mallorca, sobre el qual s’estava treballant, i que actualment ja està enllestit i serveix com estratègia de 
lluita global i de manera conjunta amb els ajuntaments de Mallorca.  

Fa notar al Sr. Garau que aquest document serà el que guiarà la Sra. Cirer i els tècnics de l’IMAS. 

A continuació anuncia que el Grup Popular votarà favorablement el primer punt d’aquesta moció, de 
forma coherent amb la proposta que se va aprovar en el Parlament de les Illes Balears.  

Quan al segon punt, informa que el document ja està redactat i l’IMAS l’enviarà a tots els ajuntaments 
de Mallorca i se’n donarà compte en el proper Consell Assessor que se celebri, però no se’n convocarà 
un altre abans de tres mesos. En conseqüència, el Grup Popular votarà en contra d’aquest punt.  

Pel que fa al tercer punt, fa notar que ja s’ha debatut moltes vegades en el Ple i ja se va votar una moció 
per unanimitat referida a aquesta qüestió. Per aquest motiu no té cap sentit debatre una vegada més 
aquest punt.  

Tot i això, assegura al Sr. Garau que tots els doblers que arribin a la institució provinents 
d’indemnitzacions per raó de casos de corrupció se destinaran, únicament, a serveis socials.  

El Sr. GARAU respon que ell no ha pretès mai ser original en les seves intervencions. Diu que, atès 
que la Sra. Garcia li ho retreu, és de suposar que ella en sap més, per la qual cosa si en algun moment 
vol donar-li una lliçó d’originalitat, ho accepta amb gratitud.  

Fa notar que és la primera vegada que s’aprova una proposta referida a Serveis Socials que presenta el 
Grup Socialista. Tot i això, puntualitza tot seguit una sèrie de qüestions.  

D’entrada, fa avinent que suposa que el PP aprova el primer punt per coherència amb allò que se va 
aprovar en el Parlament de les Illes Balears. 

Tot seguit observa que per consultar un tema al Consell Assessor no és necessari convocar-lo 
formalment, n’hi ha prou de fer arribar un document a tots els seus membres en el qual se’ls demani la 
seva opinió sobre el tema en qüestió. És aquesta, la finalitat que pretén el segon punt de la moció. Fet 
aquest aclariment, considera que si els membres del Grup Popular són generosos, també el podrien 
votar a favor.  

Sobre el tercer punt, referit als 3 M€, comenta que hi ha més doblers que hi entren, procedents 
d’indemnitzacions per raó dels processos de corrupció. Puntualitza que ell no demana que destinin tots 
aquests doblers a actuacions destinades a eliminar la pobresa infantil, però sí 2 M€, i tampoc no 
demana que els gastin alegrement, en dos mesos, sinó d’acord a una estratègia desenvolupada al llarg 
de dos o tres anys.  

Considera que té més sentit fer-ho d’aquesta manera que deixar que entrin totes les quantitats a 
l’IMAS, que és un “calaix molt gran” i els doblers se podrien diversificar molt. Opina que és necessari 
fer una actuació de xoc i que aquesta institució té un prestigi i una autoritat suficients, pel que fa als 
serveis socials, que li permet donar una resposta al problema de la pobresa infantil, com ja ho va fer per 
ajudar les persones afectades per procediments de desnonament.  

La Sra. CIRER (consellera executiva de Benestar Social) tanca el debat.  
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Pel que fa al segon punt de la moció, anuncia un canvi en el sentit de vot que ha expressat la Sra. 
Garcia. Puntualitza que, si el sentit d’aquest punt és sotmetre una qüestió al criteri dels membres del 
Consell Assessor, sense que necessàriament s’obligui a fer una nova convocatòria en un termini de tres 
mesos, votaran també a favor d’aquest punt perquè la seva intenció era la mateixa.  

Fa notar que el Sr. Garau ha parlat de molts temes i ha reproduït, literalment, ja modificada atès que la 
proposta inicial que se va presentar al Parlament de les Illes Balears se referia a un pla i se va canviar 
aquesta paraula per estratègia. En to humorístic li fa notar que no és ella, l’única que té fòbia a la 
paraula pla, es nota que també és una pràctica habitual dels membres del PP d’altres instàncies i 
institucions.  

Reconeix que és perfecte que el Sr. Garau hagi introduït ja aquest canvi i n’hagi fet l’adaptació al 
Consell de Mallorca.  

Diu que, per coherència i per convenciment, el Grup Popular votarà a favor del primer punt, d’acord a 
allò que ha explicat la Sra. Garcia i també ho faran en el cas del segon punt, en el benentès que sigui en 
els termes que ella acaba d’explicar.  

Quan al tema econòmic, recorda que ja existeix un compromís, votat per unanimitat en el Ple del 
Consell de Mallorca, i el Departament d’Hisenda i Funció Pública del Consell de Mallorca se’n fa 
responsable, en el sentit de destinar a Serveis Socials tots els doblers que es recaptin per la via de les 
indemnitzacions que s’han esmentat.  

Tot seguit fa una sèrie de referències als comentaris del Sr. Garau.  

Li recorda que, a més del Pla Estratègic per dos anys que se va presentar en el darrer Consell Assessor, 
també se va informar que s’estava elaborant un document des de l’Àrea de Menors i de l’Àrea 
d’Inclusió, perquè consideraven que no només afectava l’Àrea de Menors sinó que s’havia de tractar de 
forma transversal i amb vista a l’estratègia que reclama el Grup Socialista en el primer punt de la 
moció.  

Assegura que aquest document ja s’ha elaborat, només li manca un darrer repàs de la comissió tècnica. 
Diu que s’ha fet amb la intenció de que desplegui les seves actuacions durant els anys 2014 i 2015 per 
tal de millorar sistemes i processos, i també que es pugui revisar i valorar, que sigui de fàcil avaluació.  

Per aquestes raons, considera que tenen motius de satisfacció pel que fa als compromisos que se varen 
adquirir en la reunió del darrer consell assessor, atès que actualment s’han convertit en una realitat.  

Tot seguit comenta que s’alegra pel fet que el Sr. Garau revisi d’una forma tan acurada les memòries 
anuals de l’IMAS, la qual cosa demostra el seu component de vinculació, de compromís i de 
coneixement intern dels Serveis Socials.  

Tot i que agraeix aquesta lectura tan acurada, li fa notar que quan se refereix a que hi ha menys menors 
en centres residencials ha de saber que existeix una línia prioritària que determina que no és que es 
deixin d’atendre menors que tenen necessitats, sinó que se fa un esforç important per aconseguir que 
rebin aquestes atencions dins àmbits familiars. Amb aquesta intenció s’han impulsat programes per 
passar d’una atenció residencial a una atenció familiar, per no reduir-ho tot als centres de menors del 
Consell de Mallorca.  

Reitera aquest retret per destacar que allò que el Sr. Garau considera una dada negativa per a ella és una 
dada positiva.  

Tot seguit fa notar un aspecte en el qual possiblement no se posaran mai d’acord el Sr. Garau i ella. 
Recorda que el passat divendres, en roda de premsa, el Sr. Garau va afirmar que durant la passada 
legislatura se destinaven a serveis socials més doblers del pressupost de l’IMAS. Comenta que ella no 
ho dubta, però tampoc no li negarà que ha estat durant aquesta legislatura quan s’ha fet la planificació 
més acurada referida a actuacions en l’àmbit dels serveis socials, des del punt de vista econòmic. 

Reitera que no ho dubta, que ell hi gastàs més doblers, ni que a la meitat de l’any hagués acabat els 
doblers. Tampoc no dubta de la sensibilitat del Sr. Antich ni de la Sra. Armengol ni de que li donassin 
més doblers a compte de modificació de crèdits. Diu que no li ho nega ni li negarà mai, però vist que 
ell ho reitera li fa avinent que tampoc no li pot negar que els pressuposts més elevats en matèria de 
serveis socials s’han elaborat durant la present legislatura.  
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Tot i que no en farà cap valoració de motius, li diu que està convençuda que, si han de fer front a una 
sèrie de necessitats, ho han de planificar a l’inici de l’any. 

Diu al Sr. Garau que no ho dubta, que gastàs més en RMI, però adverteix que no va pressupostar 
aquesta partida amb un import tan elevat com el de l’actual legislatura, i aquestes són xifres del tot 
objectives.  

Consegüentment, diu al Sr. Garau que ell pot seguir fent el mateix discurs, però el Grup Popular 
seguirà fent el seu, i es mostra convençuda que la gestió eficaç és aquella que a principi de l’any ja 
pressuposta allò que creu que necessita, per tal de no fer passar pena a ningú a la meitat de l’any, ni al 
personal funcionari que tramita les ajudes ni als polítics que han de lluitar per aconseguir els doblers 
que necessiten, però sobretot no s’ha de crear preocupació a les persones que necessiten aquesta ajuda a 
causa de no haver previst, a principis de l’any, els doblers que se necessitarien.  

Per acabar reitera al Sr. Garau que ella no li discuteix els seus arguments, però considera que ell també 
ha de donar la raó a tot allò que ella li acaba d’explicar durant la seva intervenció.  

La Sra. PRESIDENTA recorda que se votaran conjuntament els punts 1 i 2 i que el punt 3 se votarà 
separadament. 

Sotmesos els punts 1 i 2 de la proposta a votació, s’aproven per unanimitat. 

Sotmès el punt 3 de la proposta a votació, es rebutja per nou vots a favor (PSOE i 
MÉS per Mallorca), cap abstenció i devuit vots en contra (PP). 
 
 
PUNT 22. MOCIÓ DEL GRUP SOCIALISTA SOBRE L’ESTAT DE 
DEGRADACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES DEL 
POLIESPORTIU SANT FERRAN. 
 

Es dóna compte de la següent moció: 

El poliesportiu de Sant Ferran és l'única instal·lació esportiva propietat del Consell de 
Mallorca que, des de l'any 1972, dóna servei als ciutadans i ciutadanes de Mallorca.  
 
Aquesta instal·lació era fonamental per a la pràctica de l'esport de molts de 
mallorquins i mallorquines, que encara no comptaven amb instal·lacions esportives als 
seus municipis, essent necessari, per tant, donar cobertura a aquesta mancança.  
 
Situat al camí de Ca l'Ardiaca de Palma, les seves instal·lacions es troben a un espai 
privilegiat de Ciutat i la seva ubicació, confrontant amb diferents solars que també son 
propietat del Consell de Mallorca, fa que Sant Ferran compti amb un gran potencial a 
l’hora de convertir-se en un polisportiu de referència a Mallorca. 
 
Però la manca de voluntat política i la intencionalitat clara de deixar degradar les 
instal·lacions esportives, a les què des de fa tres anys no es realitza cap tasca de 
manteniment, ha deixat Sant Ferran en un estat de degradació important i d'inseguretat  
per a la pràctica de qualsevol tipus d'esport. 
 
Precisament per això, moltes de les escoles que utilitzaven Sant Ferran per poder 
realitzar les activitats d'educació física han deixat d’utilitzar-lo i el Consell de 
Mallorca, en comptes d'abordar la situació, prioritza les seves inversions en el trasllat 
de les oficines d'esports del Consell de Mallorca a un altre lloc com és el Palma 
Arena, propietat del Govern de les Illes Balears, i amb un cost de més de 200.000€. 
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Consideram inacceptable, doncs, que el Partit Popular s'excusi en la manca de 
recursos econòmics per invertir en el condicionament de les instal·lacions esportives 
de Sant Ferran i inverteixi doblers en unes obres d'un espai on no és el propietari. 
 
Es evident, per tant, que l'única pretensió de l'equip de govern del PP és la 
privatització de Sant Ferran, generant un cost innecessari a la ciutadania i a la majoria 
d'entitats que fins ara han utilitzat Sant Ferran de forma gratuïta. 
 
Per tot això, el GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA proposa pel 
seu debat I aprovació en el proper Ple de la institució la següent MOCIÓ: 
 
1. El Consell de Mallorca realitzarà una intervenció d'urgència a les instal·lacions 
esportives de Sant Ferran per tal de garantir el seu bon ús i la seguretat per a la 
pràctica de l'esport. 
 
2. El Consell de Mallorca valorarà, amb el consens dels grups polítics de 
l’oposició, la millor solució per tal de garantir la millora, gratuïtat i oportunitat de les 
instal·lacions esportives de Sant Ferran. 
 
 

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

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

“Senyores i senyors consellers, Honorable Sra. presidenta: 

S’imaginin: foto del Diari de Mallorca, façana del poliesportiu de Sant Ferran. Ben enfront, 
poliesportiu Sant Ferran; a mà esquerra, l’escut del Consell de Mallorca en condicions lamentables. 
Una façana que feia pena veure la fotografia. Si això és la façana, ja ens podem imaginar el que tenim 
dins aquest recinte. 

Hem passat d’un temps on a Mallorca hem pensat megainstal·lacions esportives (una bona prova és 
quan es va fer la Universiada de 1999) a repensar si realment havíem de fer instal·lacions adients per 
l’esport de les barriades. 

Vostès no saben el bé que han fet les instal·lacions de Sant Ferran a totes les barriades que són 
limítrofes com la de Son Cotoner, es Fortí i tot el que hi ha envoltant aquesta instal·lació. 

Històricament molts de joves han aprofitat els valors de l’esport per poder educar-se en aquestes 
instal·lacions i ara tenim la possibilitat de renovar-les i donar-hi un servei que continuï essent públic i 
això d’una manera molt important perquè ens hem de llevar de damunt les concessions tipus 
‘concessions fetes a la mallorquina’ que partits com UM, que ha estat en aquest Consell de Mallorca, 
varen aprovar en el seu moment. 

No li hem de fer negoci a les mans privades. Un senyor ha de poder invertir en qüestions públiques i 
tenir-ne un guany però no ha de tenir més guany d’aquell que tendria a un banc. Hem de poder fer una 
mescla d’interessos públics en mans privades de manera que aquesta gestió sigui millorada en relació a 
tot el que s’ha fet en el passat. 

Això vol dir que tenim la gran oportunitat d’aprendre de les errades i de mirar que realment s’hi pugui 
fer una inversió perquè aquestes instal·lacions ja estan fetes, no s’ha de construir res nou.  
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Per tant, si apostam per les instal·lacions de barriades, si apostam per instal·lacions esportives com la de 
Sant Ferran, estam donant un exemple públic sobre com volem fer les coses en el futur i també tenim la 
possibilitat de rentar la imatge del Consell de Mallorca en quant a les seves competències. 

Moltes gràcies.” 

El Sr. DALMAU (PSOE) anuncia que aquesta moció segueix la mateixa línia de les darreres 
intervencions del Grup Socialista sobre l’estat en què es troben les instal·lacions esportives de Sant 
Ferran, tema que ja han debatut en diferents ocasions. 

Una sèrie de circumstàncies els duen avui a presentar aquesta moció. Una d’elles és la publicació 
d’unes fotografies, a les qual feia referència el Sr. Fernández, als mitjans de comunicació que 
evidencien la degradació de Sant Ferran. Les fotografies en mostren la façana, el camp de futbol amb la 
gespa artificial que no ha tengut cap tipus de conservació, etc. 

El Grup Socialista està preocupat per aquesta situació i, tot i conèixer la situació econòmica en què 
estava el Consell de Mallorca, no entenen com en tres anys de gestió del Partit Popular no s’hi cap fet 
cap tipus d’inversió. 

Matisa que el seu Grup no demana, ni exigeix, que hi hagi una inversió així com caldria perquè entenen 
que és difícil i perquè s’han de cercar les vies necessàries per poder-ho fer. 

No obstant això, la realitat del que està passant avui en dia a Sant Ferran és que hi ha instal·lacions 
esportives que no es poden emprar amb seguretat, que no s’hi ha fet cap tasca de manteniment durant 
els tres anys de govern de Partit Popular i que ja no hi ha escoles que hi practiquin esports. 

Si es visita la plana web d’Esport Base a Mallorca, es pot comprovar que el darrer programa que hi 
havia per a centres educatius data del mes de juny de 2013. Les instruccions que la Viceprèsidencia de 
Cultura, Patrimoni i Esports va donar als centres escolars era que s’havien de cercar un altre lloc per a 
la pràctica de l’esport i l’educació física de les escoles. 

Per altra banda, és cert que llavors hi va haver contactes amb altres centres i ara sí que hi ha alguns 
centres educatius –no tants com abans– que van a Sant Ferran a practicar esports. 

Abans també s’hi organitzaven diades esportives i les dades que consten en la pàgina web són també de 
l’any passat. Els campus i diades que se celebraven durant l’estiu ara ja tampoc no se fan, potser perquè 
les instal·lacions no reuneixen les condicions per fer-los, i el Grup Socialista vol denunciar precisament 
aquesta situació. 

A tot això se li han de sumar els usuaris d’es Fortí, Son Cotoner o es Camp Rodó que són veïns de Sant 
Ferran i que és la infraestructura esportiva que tots aquests veïns tenen més a prop i, a dia d’avui, és 
una mancança que tenen. 

Recorda que el Grup Socialista ha proposat moltes solucions a aquest problema. Varen proposar, en el 
seu moment, iniciar negociacions amb l’Ajuntament de Palma per tal de trobar una via de solució. 

El poliesportiu de Sant Ferran és una infraestructura de titularitat del Consell de Mallorca i, de fet, és 
l’única que posseeix el Consell de Mallorca i, per això, s’han de cercar vies de negociació amb 
l’Ajuntament de Palma per fer-ne un traspàs, que seria una possible solució. 

Una altra possible solució és mirar de posar en valor la infraestructura de Sant Ferran. Al voltant de 
Sant Ferran hi ha una sèrie de solars que són propietat del Consell de Mallorca amb un alt potencial 
esportiu i, per això, se’n podria parlar amb les federacions esportives que tal vegada no disposin de 
centres de tecnificació esportiva propis i veure què pensen de Sant Ferran o quines idees poden aportar 
per mantenir la dualitat de potenciar centres de tecnificació esportiva, que no existeixen, i alhora donar 
un servei als ciutadans. 

Aquesta és una altra solució que s’ha posat damunt la taula però, com comprendrà el Sr. Rotger, el 
Grup Socialista no forma part del govern del Consell de Mallorca sinó que està a l’oposició i, des de 
l’oposició, és d’on consideren que hi ha qüestions que s’han de posar en marxa. 

Per això, insisteix en dos aspectes que són els dos punts que vol tractar avui amb tota la voluntat 
d’arribar a un consens.  
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En primer lloc, considera que s’ha de fer una intervenció d’urgència perquè se puguin emprar les 
infraestructures de Sant Ferran i tornar a convidar els centres educatius a fer-hi les pràctiques 
esportives. 

En segon lloc, diu que és molt necessari que tots els grups polítics representats al Ple del Consell de 
Mallorca es posin d’acord per trobar una via de solució a aquest problema per tal d’evitar, en tot cas, la 
privatització del centre que és l’únic objectiu i l’única solució que veu l’equip de govern. 

La Sra. PALOU (MÉS per Mallorca) intervé per anunciar que el Grup MÉS per Mallorca votarà a favor 
d’aquesta moció que presenta el Grup Socialista i alhora deixar constància de la importància del recinte 
de Sant Ferran en quant a activitats esportives infantils raó per la qual precisa d’un tracte afectuós per 
part del Consell de Mallorca en lloc de llevar-se’l de damunt, com pretenen fer. 

La Sra. ROCA (PP) manifesta, en primer lloc, que el Grup Popular està d’acord amb algunes 
afirmacions que es reflecteixen en la moció com, per exemple, que Sant Ferran és l’única instal·lació 
esportiva propietat del Consell de Mallorca o que era fonamental per a la pràctica esportiva dels 
mallorquins. 

Tot seguit recorda que, com saben, en altres temps el Consell de Mallorca va col·laborar amb els 
ajuntaments, mitjançant el Pla d’Instal·lacions Esportives, perquè els municipis poguessin comptar amb 
unes instal·lacions esportives adequades i, mentre el Consell de Mallorca va estar fent aquestes 
instal·lacions per als ajuntaments, no es va preocupar d’adaptar la seva única instal·lació esportiva a 
una nova realitat. 

Per altra banda assenyala que el seu Grup no pot estar d’acord amb altres asseveracions que es fan a la 
moció com, per exemple, la manca de voluntat política i la intenció clara de deixar degradar les 
instal·lacions esportives. A tot això només poden respondre que és una gran falsedat. 

Nega que hi hagi una voluntat política de deixar degradar Sant Ferran i, a més a més, afegeix que 
tampoc no han encertat quan diuen que fa tres anys que no s’hi realitza cap tasca de manteniment, 
afirmació que és totalment errònia. 

L’any 2010 es varen dur a terme actuacions de reparació o manteniment a Sant Ferran per valor de 
54.493 euros, l’any 2011 se’n feren per valor de 54.836 euros, l’any 2012 se’n feren per valor de 
44.185 euros i el passat 2013 s’hi invertiren 29.969 euros. 

Una altra asseveració que no és certa en l’argumentació del Sr. Dalmau sobre la moció és quan diu que 
moltes escoles que utilitzaven Sant Ferran per les seves activitats d’educació física han deixar de fer-ho 
tot i que després ho ha rectificat a mitges. 

La veritat és que des de sempre han estat unes 5 o 6 escoles les que han utilitzat les instal·lacions de 
Sant Ferran per a les seves sessions d’educació física i, a dia d’avui, continua essent així ja que les 
escoles Sant Vicenç de Paül, Pius XII, Santíssima Trinitat i Sant Josep de la Muntanya, setmana rere 
setmana, continuen fent servir les instal·lacions del poliesportiu de Sant Ferran. 

El Grup Socialista també critica el fet de traslladar les oficines d’Esports al recinte del Palma Arena i, 
en aquest sentit, planteja que potser se li hauria de demanar al món federatiu esportiu la seva opinió 
sobre el criteri d’unificar, en un sol edifici, totes les institucions competents en matèria d’esports.  

També es podrien calcular els costos i el temps que se poden guanyar amb la coordinació dels serveis 
amb aquesta unificació i això sense oblidar que el Consell de Mallorca forma part del Consorci Palma 
Arena. 

Per altre costat retreu que, per acabar la moció, usin l’expressió “privatització de Sant Ferran”. La 
moció diu literalment “és evident que la pretensió de l’equip de govern és la privatització de Sant 
Ferran” i refusa aquesta expressió perquè no es tracta d’una privatizació. 

Indica que el Grup Socialista només entén el concepte de fer pagar els ciutadans o fer coses que sap 
que no podrà pagar i, precisament per evitar això, l’equip de govern vol gestionar aquest servei públic 
de manera indirecta per mitjà d’empreses concessionàries. 

Una altra cosa que encara és més sorprenent és que s’estranyin d’aquest sistema de gestió indirecta 
quan hi ha ajuntaments, governats pel PSOE o per MÉS per Mallorca, que l’estan aplicant. 
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Els ajuntaments que presten serveis públic amb una gestió indirecta són: Capdepera (PSOE), activitats 
esportives d’estiu i escola de natació; Son Servera (Independents i PSOE), activitats extraescolars i 
gestió de la piscina municipal i gimnàs; Manacor (no és del PP), piscina municipal, activitats esportives 
d’estiu, obertura i tancament d’instal·lacions esportives els caps de setmana i festius; Campanet (MÉS 
per Mallorca), gestió del bar del poliesportiu, piscina, pistes de tennis i pistes de pàdel; Algaida 
(PSOE), gestió d’activitats esportives municipals i instal·lacions. 

Aquests són uns exemples d’ajuntaments governats pel PSOE, MÉS per Mallorca o per coalicions de 
les quals en formen part i que estan aplicant aquest sistema de funcionament. 

Per això, li demana al Sr. Dalmau si creu que els seus companys de partit s’equivoquen amb aquest 
tipus de gestió o si potser és que només pretenen fer demagògia al Ple del Consell de Mallorca. El Grup 
Popular té molt clar allò que vol i no és el que proposa el Grup Socialista.  

En moments de dificultats s’han de cercar solucions davant unes instal·lacions obsoletes i que no són 
adequades per a la pràctica esportiva i així Sant Ferran es gestionarà amb més cura, com si els doblers 
públics fossin seus, i el Departament d’Esports del Consell de Mallorca continuarà essent el 
coordinador d’assessorament esportiu de tots els ajuntaments de Mallorca tot potenciant i millorant la 
pràctica esportiva entre els més joves i, per tots aquests motius, el Grup Popular votarà en contra 
d’aquesta moció. 

El Sr. DALMAU es dirigeix a la Sra. Roca per dir-li que se llegeixi bé els arguments que li donen des 
de Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports per tal fer-se’ls seus perquè sembla que reprodueix 
allò que li ha dit el Sr. Rotger però que no s’ho creu en absolut. 

Insisteix que és important que la Sra. Roca se cregui els arguments que explica perquè, en cas contrari, 
li passa que cau en errades en qüestions que ja s’han debatut en aquest Ple, és a dir, que li refusa que 
faci servir l’argument sobre la gestió dels centres esportius de determinats municipis perquè el Consell 
de Mallorca té personal propi a Sant Ferran mentre que els municipis que fan aquesta gestió indirecta 
no en tenen i, per tant, no es poden comparar ambdós casos de gestió indirecta. 

Remarca que allò que vol fer el Consell de Mallorca en quant a la gestió de Sant Ferran és una 
privatització en tota regla que, precisament, servirà perquè el govern del Partit Popular faci pagar als 
ciutadans. 

Això no s’entén de cap manera com tampoc no s’entén que hi hagi prevista una inversió de més de 
200.000 euros als pressuposts per reformar unes oficines al Palma Arena, un edifici que no és propietat 
del Consell de Mallorca. 

El fet de no arreglar unes instal·lacions pròpies per anar a arreglar unes que no ho són és quelcom que 
no entenen els ciutadans i cal que expliquin clarament els motius pels quals volen reformar les oficines 
del Palma Arena per traslladar-hi les oficines d’Esports perquè, estigui o no justificat, el que no té 
justificació és que Sant Ferran estigui com està. 

Diu que també s’ha d’incidir en una altra qüestió. La Sra. Roca es mostra satisfeta perquè hi hagi 5 o 6 
escoles que utilitzen Sant Ferran però cal tenir en compte que abans hi havia moltes escoles més que 
participaven de les activitats de Sant Ferran i que hi feien l’educació física però aquestes escoles ara no 
hi van per mor de la mala gestió de les instal·lacions. 

A les escoles que utilitzen Sant Ferran els varen dir que cercassin un altre lloc per fer l’educació física 
però, al final, els varen dir que enguany hi podien quedar però després ho deixaran perquè la pràctica 
esportiva a Sant Ferran no és segura i, a mode exemple, basta veure el camp de futbol que, com que no 
s’hi ha fet cap inversió, està ple de forats o la piscina que està tancada perquè no compta ni amb els 
flotadors necessaris per actuar en cas que alguna persona hi caigui. 

Per acabar, convida la Sra. Roca a anar a visitar les instal·lacions de Sant Ferran perquè així després 
podrà parlar-ne sabent de què parla. 

El Sr. ROTGER (vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports) li diu al Sr. Dalmau que evidentment 
sap com està Sant Ferran atès que està més o manco com el va deixar el Grup Socialista i comenta, a 
mode d’exemple, que les porteries de futbol de base 7 no les ha posades el Partit Popular damunt de la 
línia de banda sinó que ja les hi varen trobar. 
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A continuació manifesta que el Grup Popular accepta les crítiques però adverteix que el Grup Socialista 
també les ha d’acceptar i observa que, sobre el cas del poliesportiu Sant Ferran, voldria que el Grup 
Socialista fos seriós i ètic. 

La veritat és que Sant Ferran, que és un gran poliesportiu, s’ha anat deteriorant però no des de fa 3 anys 
sinó des de fa 30 perquè les inversions que s’hi han fet no han bastat. 

De fet, les oficines són d’uralita, és a dir, que són provisionals i els funcionaris que hi fan feina no 
gaudeixen de totes les condicions òptimes de treball que un funcionari ha de tenir al seu lloc de feina. 

Per altra banda, molt a prop hi ha el Palma Arena allà on tenen la possibilitat d’instal·lar les oficines 
d’Esports, en una zona espaiosa de la qual disposaria el Consell de Mallorca per a qüestions 
administratives. Això permetrà alliberar el poliesportiu de Sant Ferran d’usos administratius i 
traslladar-los al Palma Arena. 

També se li pot demanar a les federacions si estaran o no més satisfetes de poder anar a un sol edifici 
per fer les seves gestions tant amb el Govern de les Illes Balears com amb el Consell de Mallorca tot 
optimitzant els recursos. 

Si volguessin fer un edifici nou d’oficines, aquest tendria un cost d’un milió d’euros i, per contra, 
l’equip de govern proposa una inversió màxima de 200.000 euros per fer les oficines al Palma Arena i 
donar, des d’allà, servei a les federacions i els esportistes. 

Així doncs, considera que aquesta és una bona solució perquè s’optimitzen els recursos i s’allibera 
espai al poliesportiu, espai que es destinarà a la pràctica esportiva mitjançant l’ampliació de les 
instal·lacions esportives. 

La piscina necessita una inversió de 100.000 euros i això no és pel deteriorament d’un any per l’altre 
sinó l’acumulació d’anys sense fer-hi inversions. La gespa de camp de futbol s’ha de canviar i el 
pavelló ja té 30 anys. 

El Consell de Mallorca ha fet una gran tasca en el món de l’esport a Mallorca perquè ha facilitat a tots 
els ajuntaments la creació de grans equipaments esportius però, mentrestant, s’ha oblidat dels seus 
equipaments i els responsables que durant tots aquests anys han gestionat el Consell de Mallorca s’han 
oblidat de Sant Ferran malgrat que durant els tres anys s’han invertit 130.000 euros a Sant Ferran.  

Remarca que el poble de Mallorca ha de saber que el Consell de Mallorca, en els darrers tres anys, s’ha 
gastat 130.000 euros en el manteniment de Sant Ferran però certament aquest manteniment ja no és 
suficient i no soluciona els problemes. Cal fer-hi una inversió de nova planta, una inversió que ronda 
els 4 o 5 milions d’euros. 

A l’hora d’implementar la gestió de Sant Ferran, l’equip de govern considera que es pot fer de manera 
directa, amb mitjans propis, o bé de manera indirecta, que no és una privatització, a través d’un 
concessionari. 

El pla de viabilitat de Sant Ferran, sobre el qual fa 2 anys que estan fent feina, contempla una inversió 
de pràcticament 5 milions d’euros per deixar les instal·lacions així com es mereixen els esportistes i els 
escolars de Mallorca. 

També cal tenir un visió actual de Sant Ferran perquè està ubicat en el municipi de Palma on el seu 
ajuntament ha desenvolupat una xarxa d’infraestructures esportives –més de 30– que fa uns anys no hi 
eren i, per tant, Sant Ferran s’ha d’adaptar a aquesta nova realitat social i esportiva de Palma i de 
Mallorca. 

Recalca que l’equip de govern del Consell de Mallorca creu en el poliesportiu de Sant Ferran com es fa 
palès pel fet que hi ha més activitats que mai, més de 20.000 infants gaudeixen allà d’aquestes 
activitats esportives, cada cap de setmana s’hi celebren jocs esportius i, a més a més, els programes 
esportius es duen a terme amb una gran resposta per part d’infants i famílies de tot Mallorca. 

Per concloure, manifesta que, en definitiva, la intenció de l’equip de govern és que el poliesportiu de 
Sant Ferran sigui reformat per tal que les seves instal·lacions siguin òptimes i adequades per a la 
pràctica esportiva. 

Sotmesa la proposta a votació, es rebutja per tretze vots a favor (PSOE i MÉS per 
Mallorca), cap abstenció i denou vots en contra (PP). 
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PUNT 23. MOCIÓ DEL GRUP SOCIALISTA SOBRE LA RECUPERACIÓ DE 
COMPETÈNCIES DEL CONSELL DE MALLORCA INVADIDES PER LLEIS 
AUTONÒMIQUES. 
 

Es dóna compte de la següent moció: 

Les distintes lleis que ha aprovat el Parlament de les Illes Balears aquesta legislatura 
han tingut un denominador comú: minvar les competències dels Consells Insulars, 
competències que té atribuïdes per mor de l’Estatut d’Autonomia, Llei orgànica 
d’obligat compliment, i competències que, per una banda, ja venien exercint des de 
les lleis d’atribucions competencials anteriors a l’Estatut d’Autonomia del 2007, o per 
legislació estatal, o que li son pròpies amb una clara vocació d’exercici i de les quals 
el Govern de les Illes Balears no ha realitzat el traspàs de mitjans.  

És a dir, que hi ha hagut una clara invasió de les competències insulars per part del 
Govern de les Illes Balears, que ha estat en tots els casos el que ha impulsat la 
iniciativa legislativa usurpadora, i el paper del Parlament en tots aquests casos ha estat 
el d’un simple peó al servei dels desigs del Govern, ja que no ha defensat en cap 
moment les atribucions competencials dels Consells Insulars que vénen recollides a 
l’Estatut d’Autonomia que ell mateix va aprovar. 

Els exemples són clars i evidents: la Llei 8/2012 del Turisme de les Illes Balears, la 
Llei d’Ordenació i Ús del Sòl, la Llei 23/2006, modificada al juny de 2012, de 
Capitalitat de Palma de Mallorca, la Llei 7/2012 de mesures urgents per a l’Ordenació 
Urbanística Sostenible, la Llei 13/2012 de mesures urgents per a l’Activació 
Econòmica en matèria d’Indústria i Energia, i altres activitats, la Llei sobre l’ús de 
Símbols Institucionals de les Illes Balears, el Decret Llei 8/2012 de mesures urgents 
per a la Platja de Palma, i el Decret Llei 1/2013 de mesures urgents de caràcter turístic 
i d’impuls de les Zones Turístiques Madures.  

En altres casos l’actitud del Govern ha estat la d’instar legislacions per imposar una 
sèrie de postulats ideològics que obliguin a la resta d’administracions públiques a 
aplicar-los, com ha estat un clar exemple la modificació de la Llei de Funció Pública 
reduint el català a mèrit en l’àmbit de l’administració de les Illes Balears. 

A la vista de tot l’exposat, 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 acorda crear una comissió d’experts integrada per membres 
d’assessoria jurídica i secretaria del Consell de Mallorca, que analitzarà les lleis 
aprovades pel Parlament de les Illes Balears per tal d’identificar la invasió de 
competències insulars, tant en exercici com atribuïdes per mor de l’Estatut 
d’Autonomia. 

2.- Una vegada identificades aquestes invasions competencials, el Ple del Consell de 
Mallorca, en atribució de la capacitat d’iniciativa legislativa que li correspon, 
aprovarà i presentarà davant del Parlament de les Illes Balears una proposició de llei 
que corregeixi totes i cada una de les invasions competencials identificades. 
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La Sra. PRESIDENTA informa que la Unió d’Associacions de Mallorca ha sol·licitat intervenir al Ple 
en aquest punt i dóna la paraula al Sr. Pere Felip. 

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

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

La nostra entitat no consentirà, mans plegades, que l’absolutista Govern balear tengui el 
desvergonyiment de continuar debilitant i maçolant, políticament parlant, el nostre estimat Consell de 
Mallorca. 

És del tot inacceptable, antidemocràtic i irregular que el Govern balear (que és del seu mateix color 
polític) faci la traveta i la maça i el cullerot al Consell de Mallorca, institució a la qual vol escanyar i 
fer-li el boicot, reduir-la al no res i enviar-la a Liorna. Deplorable i indignant. 

Les preguntes clau són aquestes: per quina raó, presumptament, el cada dia més desgastat i del tot 
criticat president del Govern balear, el Molt Honorable Sr. José Ramon Bauzá té tanta mania al Consell 
de Mallorca? Per quina raó el vol crucificar i posar-lo als peus dels cavalls? Per què li va usurpant, de 
forma descarada i dictatorial, les seves competències? És que no veu l’inquisitorial llogater del 
Consolat de Mar (provisional, molt provisional) que, a més a més, no sap defensar els drets del Consell 
de Mallorca, ja l’ha perjudicat, ho segueix fent i possiblement continuarà fins a donar-li el cop de 
gràcia?  

Com és possible que el grisenc Govern balear del Sr. Bauzá faci befa i ignori la major part 
d’atribucions legals que té el Consell de Mallorca? 

Un clar exemple de caire caciquista el tenim en la modificació de la Llei de funció pública reduint el 
català (el nostre sagrat, gloriós i heroic idioma) a simple mèrit en l’àmbit de l’administració de les Illes 
Balears.  

Pel que fa al Parlament, en to de broma perquè mai no s’ha de perdre el sentit de l’humor, cal dir que 
durant aquesta legislatura ultradretana i ultraespanyolista s’ha convertit en una espècie de tereseta, en 
una espècie de corretja de transmissió domesticada, en una espècie de canet faldiller, en una espècie 
d’escolà d’un Govern balear que, al nostre parer, condueix cap a la desfeta, la misèria i la desesperació 
la ciutadania de les Illes Balears i a les seves institucions, sobretot al Consell de Mallorca. 

Per aquesta raó opinam que ja ha arribat l’hora que l’equip de govern del PP i els partits de l’oposició 
en el Consell de Mallorca, el PSIB-PSOE i MÉS per Mallorca, diguin: Basta ja! I facin pinya per 
defensar, amb coratge i amb tota la raó, que el Consell de Mallorca no es converteixi en un nan polític 
que no té raó de ser ni d’existir per culpa d’un Govern balear que s’ha convertit en el seu primer 
enemic públic. 

Consideram l’Hble. Sra. Maria Salom una política valenta que estima la nostra roqueta, com a bona 
inquera que és. Consegüentment, li suggerim que d’una vegada es posi al seu lloc i llanci l’artilleria 
pesant en direcció a l’apocalíptic Consolat de Mar, on es troba el seu cap de files. Sra. Salom, la nostra 
entitat li fa costat i es posa al seu costat de forma incondicional. 

Per finalitzar, amb tot el respecte degut i sense agror, sol·licitam en el Ple d’avui la dimissió del Molt 
Honorable Sr. president del Govern balear, el Sr. José Ramón Bauzá, per haver-se convertit en el botxí 
del Consell de Mallorca. 

Res més i moltes gràcies.”  
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La Sra. GARRIDO (PSOE) manifesta, en primer lloc, que intentarà ser conciliadora i breu en la seva 
exposició. 

A continuació comenta que l’Estatut d’Autonomia l’han votat els partits que avui estan representats al 
Ple del Consell de Mallorca. L’Estatut d’Autonomia els dóna una arquitectura institucional que entre 
tots han de respectar i que va servir per fer una passa fonamental a l’hora de concedir competències i 
descentralitzar molt la gestió dins l’àmbit de les Illes Balears. 

El fet és que des de 2011, quan s’inicià l’actual legislatura, el Parlament de les Illes Balears, de mica en 
mica, ha anat aprovant lleis que cada cop van minant més les competències del Consell de Mallorca i, 
per tant, el van aprimant, cosa que no sap si era l’objectiu que tenien la presidenta i el Partit Popular 
des del principi de la legislatura. 

El que està clar és que aquestes lleis estan reduint, cada vegada més, el paper institucional i 
administratiu del Consell de Mallorca i també estan reduint la imatge que els ciutadans han de tenir 
d’aquesta institució. 

Per això, considera que els membres del Ple, com a consellers del Consell de Mallorca, tenen 
l’obligació de defensar les competències que són del Consell de Mallorca. 

Com a exemple explica que una de les primeres lleis que s’ha tramitat al Parlament en aquesta 
legislatura és la Llei de modificació de la capitalitat de Palma que li lleva al Consell de Mallorca les 
competències a l’hora de fer l’aprovació definitiva del planejament de Palma i les substitueix per un 
informe no vinculant. 

Un manera clara de comprovar que l’Ajuntament de Palma no fa cas d’aquest informe no vinculant del 
Consell de Mallorca, quan l’informa de l’existència d’unes deficiències greus, és el PERI de la 
Calatrava allà on el president del Govern de les Illes Balears té un pis.  

Recorda que el Consell de Mallorca li va dir a l’Ajuntament de Palma que no podia fer tot el que hi ha 
fet. L’Ajuntament de Palma ha tirat endavant i no ha fet cas de les recomanacions (no són més que 
recomanacions atès que es tracta d’un informe no vinculant) que li havia fet el Consell de Mallorca. 

Un segon exemple és la Llei Company que estableix que els municipis que vulguin modificar els seus 
planejaments no caldrà que s’adaptin al Pla Territorial de Mallorca, és a dir, que les determinacions que 
estipula el Pla Territorial de Mallorca ja no signifiquen res per als municipis. De fet, hi ha un munt de 
tramitacions de modificacions puntuals però poques tramitacions d’adaptació al Pla Territorial de 
Mallorca atès que no arriben a fructificar. 

Llavors tenen el cas de Llei turística de les Illes Balears que entra a regular distintes qüestions 
urbanístiques i, fins i tot, regula sobre la capacitat reglamentària del Consell de Mallorca a nivell 
turístic ja que Turisme és una competència pròpia d’aquesta institució. 

Aquesta Llei turística, en relació a la capacitat reglamentària del Consell de Mallorca, directament 
ordena els allotjaments turístics de forma unànime i igual a totes les illes sense que aquestes tenguin res 
d’igual. 

En quant a la Llei de sòl, recorda que avui el Sr. Rovira deia que el Consell de Mallorca havia guanyat 
competències en matèria de disciplina urbanística amb aquest llei però les ha perdudes en matèria 
d’ordenació del territori. En tot cas, també s’han d’analitzar a fons les competències perdudes amb la 
Llei de sòl. 

Finalment, el darrer exemple és la Llei agrària de la qual diu que pensa que qui ha redactat aquesta llei 
potser no sap de l’existència dels consells insulars atès que la llei diu que l’autoritat agrària són els 
consells però després, en llegir la llei, aquesta autoritat agrària se li atribueix al Govern de les Illes 
Balears. 

El súmmum d’aquesta llei és una disposició transitòria que li lleva les competències reglamentàries al 
Consell de Mallorca en matèria d’agricultura, competències li són atribuïdes, expressament i 
directament, per l’Estatut d’Autonomia i que, a més a més, el Consell Consultiu ha confirmat que és 
així. Ara, amb una llei ordinària modifiquen una llei orgànica. 

Recorda que la seva intenció és ser conciliadora i observa que, encara que ho poden analitzar, no els 
correspon als polítics analitzar les matèries allà on hi ha una invasió de competències sinó que aquesta 
és una tasca que l’han de fer els serveis jurídics del Consell de Mallorca i, una vegada identificades les 



 83

invasions competencials, fer una proposta al Parlament, atès que el Consell de Mallorca té 
competències legislatives, per modificar aquestes lleis i tornar a recuperar les seves competències. 

Per concloure assenyala que espera que el Grup Popular faci costat a aquesta moció atès que allò que 
s’hi proposa no és més que un estudi per tal que siguin els serveis jurídics que determinin si hi ha o no 
invasió competencial. 

El Sr. FONT (MÉS per Mallorca) fa constar que des de MÉS per Mallorca li volen donar l’enhorabona 
al Grup Socialista per haver presentat aquesta moció ja que vertaderament són moltes les lleis que ha 
fet el Govern de les Illes Balears (unes 7 o 8) que els seus articulats limiten o afecten les competències i 
les funcions d’aquest Consell de Mallorca. 

En canvi, no s’ha fet la llei més important de totes que hauria d’haver estat la llei de finançament de les 
entitats locals però sí que se n’han fetes moltes que limiten les competències del Consell de Mallorca. 
També el Govern de l’Estat s’ha preocupat d’elaborar lleis que afectin els ajuntaments i el Consell de 
Mallorca. 

Per acabar, reitera l’enhorabona de MÉS per Mallorca al Grup Socialista, anuncia que hi votaran a 
favor i assenyala que tots els consellers d’aquesta casa, com a membres del Consell de Mallorca, tenen 
l’obligació de votar a favor d’aquesta moció perquè és important conèixer en quina situació s’està i 
prendre les mesures adients per solucionar aquesta situació i recuperar allò que possiblement hagi 
perdut. 

La Sra. ROIG (consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública) li respon a la Sra. Garrido que no ha 
percebut l’actitud conciliadora que ha anunciat al principi de la seva intervenció però potser és 
problema dels seus sentits. 

Tot seguit fa notar que únicament estan d’acord amb el fet que hi ha un Estatut d’Autonomia aprovat i 
una Constitució Espanyola aprovada que estableixen una arquitectura institucional. Dins aquesta 
arquitectura institucional hi ha un poder legislatiu, un poder executiu i un poder judicial. 

El poder executiu té la seva estructura i, en el cas de les Illes Balears, està clar que l’òrgan màxim de 
representació ciutadana és el Parlament de les Illes Balears que ha estat elegit, democràticament, per 
tots els ciutadans. 

A aquest Parlament de les Illes Balears li correspon la funció d’aprovar les lleis, les quals segueixen 
una tramitació (aprovació d’avantprojecte, exposició pública, al·legacions i, finalment, la tramitació 
parlamentària pròpiament dita) i al Parlament estan representats tots els grups polítics que presenten 
esmenes a les lleis durant la seva tramitació parlamentària, abans d’aprovar-se la llei. 

En canvi, avui el Grup Socialista presenta una moció davant el Ple que pretén que el Consell de 
Mallorca es converteixi en un òrgan fiscalitzador de l’activitat parlamentària. De fet, la moció proposa 
la creació d’una comissió interna dins el Consell de Mallorca que analitzi totes les lleis aprovades al 
Parlament, aprovades una vegada que han superat tots els tràmits establerts que inclouen la possibilitat 
de fer-hi al·legacions i esmenes. Ara, a posteriori, se pretén que el Consell de Mallorca analitzi totes 
aquestes lleis per llavors fer una proposició de llei al Parlament per dir-li que corregeixi tot el que ha 
fet.  

Segons l’exposició de motius de la moció, és obvi que aquesta comissió tendria molta feina perquè, 
d’acord amb aquesta exposició de motius, sembla que el Parlament no n’ha encertada ni una perquè 
posen en dubte la Llei de turisme, Llei d’ordenació del sòl, Llei de capitalitat de Palma, Llei 
d’ordenació urbanística, Llei d’activitat econòmica en matèria d’indústria, Llei dels símbols, Llei de 
mesures urgents de la Platja de Palma, Llei de zones turístiques i Llei de funció pública. És a dir, que el 
Parlament de les Illes Balears no ha fet res bé. 

Per altra banda, s’ha de distingir entre que s’hagin envaït una sèrie de competències (per lleis que 
segueixen una tramitació i compten amb informes del Consell Consultiu i jurídics) i que aquestes lleis 
responguin a postulats ideològics d’un partit polític que en aquests moments està governant. 

Com exemple recorda que el tema de Llei de capitalitat de Palma el Partit Popular el duia en el seu 
programa electoral i, per tant, el Parlament no s’hi ha immiscit ja que hi estaven d’acord i sobre el tema 
del plantejament municipal diu que és una qüestió amb la qual també estaven d’acord. 
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Per això, aclareix que una cosa és que s’estiguin envaint unes competències i una altra cosa que 
s’aprovin unes lleis que responen als postulats d’un partit polític i que no envaeixen competències. 

No obstant això, si el Grup Socialista considera que, una vegada aprovada una llei, aquesta està envaint 
competències, doncs just basta que interposin els recursos corresponents i segueixin els tràmits 
establerts com han fet en altres ocasions però no els ha anat bé. 

Per finalitzar, diu que el que no poden pretendre és que sigui el Consell de Mallorca que envaeixi les 
competències del Parlament de les Illes Balears fent-li una proposició de llei que digui que revisi totes 
les lleis que ha aprovat. 

La Sra. GARRIDO fa constar que li sap greu la postura del Partit Popular però encara li sap més greu la 
postura de l’equip de govern del Consell de Mallorca ja que pot entendre que, com a grup, defensin 
unes coses però no pot entendre que el govern d’aquest Consell de Mallorca permeti que el Govern de 
les Illes Balears el menyspreï, li llevi competències quan vol i pel què vol. 

Reafirma que això és exactament el que està fent el Govern de les Illes Balears amb totes aquestes lleis 
que ha tramitat. 

El Parlament és el poder legislatiu que elabora les lleis però s’ha de sotmetre a l’ordenament jurídic. 
Per això, el Parlament té obligació de sotmetre’s a l’Estatut d’Autonomia –que és ordenament jurídic– 
que és una llei orgànica i, en canvi, aprova lleis ordinàries que envaeixen competències que atribueix 
una llei orgànica. 

La Sra. Roig argumenta que en la tramitació parlamentària es poden presentar esmenes a les lleis però 
la realitat és que el Partit Popular les sotmet al seu rodet ideològic ja que no ha vist ni una sola esmena 
important que hagi estat acceptada durant aquesta legislatura. 

El Partit Popular només ha acceptat esmenes de comes i paraules soltes. Aquesta és la postura que el té 
el Partit Popular dins el Parlament de les Illes Balears i és la postura d’aquest legislatiu que els ha tocat 
patir a tots. 

Per acabar la intervenció, insisteix que el seu Grup amb aquesta moció únicament vol defensar 
l’arquitectura institucional de què parlava al principi de la primera intervenció ja que els consells 
insulars tenen un paper important dins l’executiu d’aquestes illes i perquè l’obligació d’aquest Consell 
de Mallorca és defensar el seu paper però l’equip de govern únicament se sotmet a una ideologia de 
partit i al que diu el Govern de les Illes Balears. 

La Sra. ROIG assegura que l’equip de govern i tots els consellers electes defensen aquesta institució 
allà on faci falta i, a part d’això, s’ha de tenir en compte que la majoria de les lleis que s’han esmentat 
estan pactades i tractades.  

Actualment governa el Partit Popular i no es que passi el rodet ideològic sinó que el Partit Popular es 
va presentar a les eleccions amb un programa electoral que és el que estan duent endavant. 

Afirma que els únics que envaïen competències eren els que governaven i exercien competències sense 
tenir-les transferides. Remarca que aquests eren els que envaïen competències, aquests que, quan hi 
havia dos governs, feien les mateixes feines. 

Finalment observa que la Sra. Garrido amb aquesta moció únicament pretén que el Consell de Mallorca 
sigui un òrgan que fiscalitzi la tasca del Parlament de les Illes Balears però el Consell de Mallorca no 
està per això sinó per defensar aquesta institució allà on li correspon. 

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

 

INTERPEL·LACIONS 

PUNT 24. INTERPEL·LACIÓ DEL GRUP POLÍTIC MES PER MALLORCA 
REFERIDA A INVERSIONS EN CARRETERES EN MATÈRIA DE 
SEGURETAT CICLISTA. 
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Es dóna compte de la següent interpel·lació: 

D’acord amb el que preveu l’article 75 del Reglament Orgànic del Consell de 
Mallorca, el conseller sotasignant formula per el proper Ple ordinari la següent 
 
INTERPEL·LACIÓ 
 
TEMA: Inversions en carreteres en matèria de seguretat ciclista. 
 
 

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

Recorda que des del mes de maig de 2013 el seu Grup intenta que el Consell de Mallorca adopti el 
compromís seriós d’elaborar un pla de seguretat ciclista que inclogui totes les mesures, criteris i 
inversions de forma programada i establint les prioritats necessàries, però el PP el va rebutjar.  

També recorda que el mes de juny de 2013 el seu Grup va presentar una altra moció que era un calc 
d’una que s’havia presentat també en el Parlament de les Illes Balears i en aquest cas el PP la va 
aprovar, tot i que a hores d’ara desconeixen encara si el PP ha fet alguna actuació per desenvolupar el 
pla ciclista a què se referia. Diu que l’únic que coneixen és allò que surt publicat en premsa. 

Comenta que el seu Grup va presentar també una pregunta, per escrit, i fa notar que la resposta que han 
rebut del PP és molt magre. Diu que només tenen tres fulls, sense signar i sense indicar tampoc la data 
de l’acord.  

També retreu haver-ho rebut amb tres mesos de retard, atès que ho varen demanar durant el mes de 
febrer i ho han rebut durant aquest mes de maig, quan el PP ja sabia que el Grup MÉS per Mallorca 
havia sol·licitat fer una interpel·lació en el Ple d’avui.  

Reitera les mancances de la informació que han rebut, fa avinent que no diu pràcticament res, raó per la 
qual els membres del seu Grup pensen que en realitat el PP no ha fet res en relació a l’esmentat pla 
ciclista.  

Destaca l’augment dels casos d’accidents a les nostres illes i comenta que existeix en el Parlament de 
les Illes Balears un avantprojecte de llei de transport, en tràmit parlamentari. Atès que, segons el Sr. 
Company, conseller del Govern balear, aquesta llei ja se va començar a tramitar l’any 2011 i que el 
Govern balear espera que s’aprovi en el mes de juny d’enguany, en demana les explicacions oportunes. 
Fa notar que hi ha una disposició final que obliga a que totes les carreteres tenguin vores per als 
ciclistes i que s’incloguin en el Pla de Carreteres.  

Torna a recordar que fa un any, quan MÉS per Mallorca demanava el mateix, el Grup Popular del 
Consell de Mallorca va votar en contra de la moció, raó per la qual no sap si és perquè desconeixen 
totalment els plans que té el Govern balear.  

A continuació fa referència a la moció anterior, sobre la recuperació de competències del Consell de 
Mallorca perquè opina que la Llei de transports serà també una de les que s’hi afegiran. Destaca que la 
disposició final a què s’ha referit abans incideix realment en les competències que té el Consell de 
Mallorca.  

Per acabar, demana explicacions sobre el criteri que ha seguit el Grup Popular a l’hora de votar a favor 
o en contra les mocions a què s’ha referit, perquè és un fet desconcertant.  

Retreu que l’equip de govern del Consell de Mallorca només actuï quan i com ho indica el Govern 
balear. Suposa que el Grup Popular d’aquesta institució va votar a favor del Pla de seguretat ciclista 
perquè existia un acord en aquest sentit en el Parlament de les Illes Balears i suposa també que quan 
s’aprovi la Llei de transports també votaran a favor d’incloure totes les vores de la carretera dins un Pla 
director de carreteres, just el que MÉS per Mallorca els ha demanat des de fa un any. És l’exemple més 
clar que demostra que, mentrestant, el govern de la institució no fa res. 
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Assenyala que el passat 23 d’abril el Consell de Mallorca va presentar i repartir fulletons d’una 
campanya, referida a unes inversions d’aproximadament 9 M€. Després de tota l’alarma que s’ha creat 
a causa de la mort de més de sis ciclistes en tan sols un mes, s’ha reunit finalment la Comissió de 
Seguretat Ciclista, que el Grup MÉS ja havia advertit que considerava de la màxima importància.  

Tot i això, retreu que el govern del Consell de Mallorca continuï encara ara fent només accions 
puntuals, descoordinades, sense actuar d’una forma programada. Retreu que se negui a fer aquesta 
feina, de la qual n’és responsable.  

Fa notar el ball de xifres que se fa constar quan s’ha de quantificar el nombre de ciclistes que hi ha en 
les carreteres de Mallorca (l00.000, 80.000, 150.000) tot i que en realitat no se sap. Torna a retreure que 
no tenguin coneixement de les dades concretes i que ningú no hagi fet un estudi seriós per determinar 
quina és la problemàtica del ciclisme a Mallorca.   

Retreu també que s’omplin la boca afirmant que anirà molt bé per aconseguir la desestacionalització, 
però realment no posen els instruments necessaris per fer front a aquesta situació i aportar solucions a 
curt, mitjà i llarg termini. 

També retreu que hagin donat al Grup MÉS per Mallorca el mateix fulletó que varen anunciar el 23 
d’abril, sense actualitzar.  

Tot seguit demana informació sobre les inversions a què se refereix el Consell de Mallorca i que ja 
s’han fet.  

Torna a demanar quines són les actuacions que pensa fer la institució i si l’equip de govern té intenció 
d’elaborar aquest Pla de seguretat ciclista. Fa notar que ja fa tres anys que governen, raó per la qual ja 
és hora de mostrar exemples de resultats positius en la seva gestió.  

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

Adverteix la Sra. Campomar que l’equip de govern actual no és el primer que governa el Consell de 
Mallorca, ni ha rebut tampoc en exclusiva les competències en matèria de Carreteres, per la qual cosa 
han cercat informació sobre aquesta qüestió referida a la gestió anterior a la seva arribada a la institució 
de l’actual equip de govern, però no han trobat res de res.  

En conseqüència, destaca que en aquest sentit qui ha fet alguna cosa ha estat l’actual equip de govern, i 
no precisament ahir, sinó durant l’any 2012. Explica que va començar per reunir la Comissió de 
Seguretat Vial i que, atesa la seva importància, es va prendre la decisió que la presidís el vicepresident 
del Consell de Mallorca i convocar la resta d’administracions afectades, a més de la Guàrdia Civil de 
Trànsit, les federacions i clubs ciclistes, els agents de Turisme, etc.  

Assegura que en aquestes reunions –consta a les actes– s’acorden mesures concretes, entre totes les 
administracions i entitats que hi participen, i amb totes les persones que coneixen aquest tema, pel que 
fa a com s’han de realitzar les obres (considerant que també hi circulen ciclistes, per les carreteres, i no 
només vehicles, com establien fins ara els projectes dels enginyers de carreteres). A més de canviar-se 
aquest criteri, també s’ha pactat entre totes les entitats afectades el contingut del fulletó informatiu.  

També s’ha pactat fer una campanya publicitària de reforç per ajudar a la difusió d’aquestes mesures de 
seguretat vial. Observa que aquesta no és una competència del Consell de Mallorca, tot i que la 
institució hi col·labora gustosament, de la mateixa forma en què ho fan la resta d’administracions, amb 
la difusió de l’esmentat fulletó informatiu i el Consell de Mallorca de forma especial amb la campanya 
publicitària.  

Assenyala que s’ha fet cas de les recomanacions de la Comissió de Seguretat Vial i s’han incorporat 
més de cent senyals d’avís a les carreteres de Mallorca. S’han repartit també adhesius i cartells que 
expliquen i fan prendre consciència de la necessitat de seguretat a les carreteres, tant als ciclistes com 
als conductors de vehicles.  

Destaca la tasca de coordinació que ha establert el Consell de Mallorca amb la Policia Local i amb la 
Guàrdia Civil de Trànsit amb vista a localitzar els punts negres que poden crear un perill per als 
ciclistes, com és el cas de Betlem (Artà), Orient, Puigpunyent, Esporles i altres indrets on s’ha produït 
algun accident. S’han fet les millores en les carreteres que han indicat els agents d’ambdues entitats, de 
forma extraordinària i urgent, a més de les obres de conservació que es fan dia a dia.  
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Pel que fa als carrils-bici, informa que s’han establert nous criteris, de forma que els carrils segregats 
no s’hi volen, en les carreteres ordinàries, sinó en les carreteres desdoblades, a les autopistes i a les 
carreteres que per la seva utilitat turística o inclusió dins una trama urbana sigui necessari apartar 
aquests carrils-bici de la carretera.  

Pel que fa a la resta de les carreteres, totes les entitats han demanat al Consell de Mallorca que per 
favor no se segreguin de la carretera, cosa que a la disposició addicional tercera de la Llei de transports 
està previst estudiar, amb vista al proper Pla director sectorial de Carreteres. És l’oportunitat o no 
d’aplicar els carrils-bici aferrats a la carretera o segregar-los de la carretera, o adoptar mesures 
d’ampliació de les voreres d’emergència, com ja fa actualment el Consell de Mallorca quan fa obres a 
les carreteres.  

Fa notar a la Sra. Campomar que tot el que li ha explicat demostra que ella no té raó, quan afirma que 
no s’ha fet res.  

Reitera que ja des de l’any 2012 tothom va començar a treballar-hi, i que totes les persones dels 
col·lectius que ell ha esmentat hi han treballat des del primer moment, raó per la qual refusa que la Sra. 
Campomar afirmi que no s’ha fet res i que ho faci d’una forma tan contundent i reiterada.  

Fa notar a la Sra. Campomar que hauria de reconèixer que el PP ha fet gestions que el seu Grup no 
havia fet mai abans d’aquesta legislatura, com ara la creació de la comissió esmentada, convocar la 
seva reunió i reunir-hi totes les administracions.  

Considera que la Sra. Campomar hauria de reconèixer, com a mínim, la novetat d’aquest fet. També 
hauria de valorar el fet que qui la presideix sigui el Consell de Mallorca, perquè bé podria haver estat 
qualsevol altra entitat (la FELIB, la Conselleria de Turisme, etc.). Destaca que la iniciativa és del 
Consell de Mallorca, de l’actual equip de govern i tota la resta d’entitats s’hi han afegit de bon grat, 
satisfetes de participar-hi, i han aportat solucions.  

Destaca que la millor prova que això és així va ser la presència de les persones responsables de totes 
aquestes entitats a la Sala de Juntes del Consell de Mallorca i a la roda de premsa, acompanyant la 
presidenta d’aquesta institució mentre explicava què s’ha fet, què se fa i què se farà, en matèria de 
seguretat ciclista.  

Torna a refusar els retrets de la Sra. Campomar i assegura que els fets ho demostren.  

Tot seguit dóna les dades dels accidents que s’han produït a les carreteres i compara les de 2013 amb 
les de 2014. Reconeix que són sis, els ciclistes que han mort i que la causa d’un dels dos darrers (entre 
el 4 i el 7 d’abril de 2014) ha estat una caiguda fortuïta, que no és considerada accident de trànsit, 
perquè no és a causa de l’estat de les carreteres ni del trànsit.  

Observa que allò que certament ha ocasionat alarma social ha estat el fet que tres ciclistes han mort per 
causes naturals (infarts o motius de salut) i tots ells majors de 55 anys. Aquesta circumstància s’ha 
plantejat i s’ha comentat insistentment en la reunió de la Comissió de Seguretat Vial.  

Reitera que existeix preocupació en torn a aquest tema, pel fet que morin persones, independentment de 
quin sigui el motiu. Fa notar que, evidentment, no s’hi podrà fer res si una persona que té problemes de 
salut decideix fer una ruta determinada, però s’ha de participar donant la informació oportuna i 
establint la comunicació necessària, per tal d’evitar aquest tipus de problemes.  

Assegura que els criteris adoptats per la Comissió de Seguretat Vial s’han incorporat als plans 
d’inversions de 2013 i 2014.  

Quan a l’any 2013, és el cas de les obres que se varen fer a les carreteres de Palma-Sóller, de Sa Pobla-
Pollença, de Palma-Sineu, d’Inca-Caimari, etc. A més a més, se va incorporar el carril-bici a Son 
Rossinyol. 

Pel que fa a 2014, destaca la licitació de les obres d’il·luminació del Túnel de Monnàber, després de 
dos anys de difícil tramitació a causa de les dificultats que presenta aquest projecte. També s’han licitat 
les obres d’asfaltat del tram de Tollerich a Cap Blanc, a la carretera que va en direcció a s’Estanyol i sa 
Ràpita, fins i tot amb l’ampliació de les voreres d’emergència perilloses.   

Diu que també s’ha licitat el projecte de reforma de l’asfalt i de les barreres de la carretera del Cap de 
Formentor, de Pollença, una carretera utilitzada habitualment per molts ciclistes i que la Federació de 
Ciclisme ha demanat insistentment des de l’any passat. 
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Comenta que també s’ha licitat el projecte d’obres per reforçar el paviment de la carretera Ma-10, 
abans d’arribar a Lluc, en la zona de Menut. Esmenta també els projectes d’obres a les carreteres de 
Selva-Moscari-Campanet, Inca-Lloseta, Campos-Santanyí, Manacor-Sant Llorenç, Sineu-Muro, a la 
zona de Manacor, etc.  

Per les raons que ha explicat, diu a la Sra. Campomar que li accepta qualsevol altra crítica, i qualsevol 
opinió, però de cap manera accepta que digui que no han fet res.  

La Sra. CAMPOMAR intervé tot seguit. 

Observa que allò que ha dit és que el Sr. Rovira no havia fet res referit a l’acord que s’havia pres en el 
Ple del Consell de Mallorca.  

Reitera que, ja fa un any, el Ple d’aquesta institució va acordar elaborar un Pla de seguretat ciclista, i 
sobre aquesta qüestió concreta el Sr. Rovira no ha fet res de res. Diu que és això, exactament, el que 
ella li ha retret, i ho manté perquè no ha demostrat el contrari amb la seva intervenció. 

Fa avinent que el Grup MÉS per Mallorca ja els va donar l’enhorabona quan varen crear la Comissió de 
Seguretat Ciclista, i ella els va reconèixer que era una bona idea. Tot i això, és obvi que aquest fet no 
pot substituir la responsabilitat que té el Departament de Carreteres, en el sentit que les seves 
actuacions s’hagin estudiat amb criteris tècnics, per assegurar que estiguin ben programades i 
planificades. 

Diu que sembla que el Sr. Rovira espera que entri en vigor la Llei de Transports i l’obligui a complir-
la. Recorda al Sr. Rovira que ja el té, el mandat del Ple, i que amb la seva actitud perd un temps que és 
vital per conèixer quina és exactament la situació sobre la que s’ha d’actuar, amb vista a plantejar 
propostes més a llarg termini, tot el contrari que fer accions puntuals, que és el que se fa ara.  

Tot i que no coneix l’acta de la reunió d’ahir, li fa avinent que les notícies de premsa d’avui deixen clar 
que la Federació Balear de Turisme assenyalava que, com a mínim, era necessari fer un estudi. Fa notar 
que MÉS per Mallorca va més enllà, i demana un pla específic. 

Retreu que el Sr. Rovira expressi només dades d’un estudi, o cosa semblant, que va fer la Federació 
Hotelera, en torn a l’any 2000 o poc després. Per aquest motiu, hauria de ser conscient que amb 
aquestes dades no es pot treballar com pertoca.  

Reitera la necessitat d’emprendre aquesta tasca amb la planificació que requereix.  

Retreu una vegada més al Sr. Rovira que no hagi fet res per complir el mandat del Ple del Consell de 
Mallorca del mes de juny de 2013, en el sentit d’elaborar un pla de seguretat dels ciclistes a la 
carretera.  

Fa notar que el Sr. Rovira, durant la seva intervenció, no ha demostrat haver fet res, i totes les solucions 
que explica que han aportat a la reunió d’ahir són les mateixes que havien manifestat fa quinze dies a la 
premsa, no s’hi ha afegit res més. 

Admet que s’ha de consultar el parer de les persones responsables de les diverses entitats de 
l’esmentada comissió, i valorar totes les aportacions que fan, atès que són persones implicades que 
coneixen prou bé els problemes, però no s’ha d’oblidar que, des del punt de vista de les competències 
de gestió, és la Direcció Insular de Carreteres del Consell de Mallorca la responsable d’estudiar aquesta 
qüestió i de plantejar solucions basades en criteris tècnics, que evidentment es poden consultar en 
l’esmentada comissió o allà on es consideri més convenient.  

Torna a dir que el Grup MÉS per Mallorca només demana que se faci la feina com pertoca, i no com se 
fa actualment, atès que s’actua a cop d’accident, fent només accions puntuals. 

Finalment, reitera que estan perdent un temps que és vital i que el Sr. Rovira no ha donat cap resposta 
concreta referida directament a allò que se li demanava en la moció. 

El Sr. ROVIRA tanca el debat. 

Assegura que se farà, la redacció del Pla de seguretat ciclista. Diu que, de fet, ja s’hi treballa i s’han 
acordat una sèrie de reunions amb la Federació de Ciclisme amb vista a atendre la seva petició de fer 
un estudi que certifiqui la qualitat de les carreteres més utilitzades.  
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Puntualitza que el control del nombre de ciclistes que circulen per les carreteres no és competència del 
Consell de Mallorca, evidentment, però aquesta institució sí que col·labora amb totes les 
administracions per aconseguir que aquest càlcul se pugui fer de la forma més real possible. 

Refusa del tot que el Consell de Mallorca actuï a cop d’accident i assegura que ja fa anys que se 
treballa sobre aquesta qüestió. Reitera que no s’improvisa res, de cap de les maneres.  

Finalment, destaca que el fet que la disposició addicional 3ª de la Llei de Transports incorpori aquesta 
modificació de la Llei de Carreteres no és ni més ni menys que part del treball que s’ha fet durant els 
dos darrers anys. Explica que no es tracta només de fer-ho, perquè s’ha de fer, sinó que se’ls obliga a 
fer-ho, i aquest és un dels requeriments que des del Consell de Mallorca i de l’esmentada comissió 
s’han plantejat als redactors de la Llei de Transports, el fet de ser obligatori preveure en les 
infrastructures la incidència dels ciclistes en determinades carreteres, pel que fa a la seva construcció i 
conservació. 
 
 
PUNT 25. INTERPEL·LACIÓ DEL GRUP SOCIALISTA REFERIDA AL 
PROJECTE DE LLEI DE FINANÇAMENT DELS CONSELLS INSULARS. 
 

Es dóna compte de la següent interpel·lació: 

 
ROSARIO SANCHEZ GRAU, com a consellera del GRUP SOCIALISTA AL 
CONSELL DE MALLORCA, d’acord amb el que preveu l’art. 75 del Reglament 
Orgànic, formula, per al proper Ple ordinari, a la Consellera Executiva del 
Departament d’Hisenda i Funció Pública, la Sra. Margalida Roig Catany, la següent 
interpel·lació. 
 
TEMA: PROJECTE DE LLEI DE FINANÇAMENT DELS CONSELLS INSULARS 
 
El GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA vol interpel·lar a la 
Consellera Executiva del Departament d’Hisenda i Funció Pública, la Sra. Margalida 
Roig Catany, sobre  el PROJECTE DE LLEI DE FINANÇAMENT DELS 
CONSELLS INSULARS. 

 

La Sra. SÁNCHEZ (PSOE) assenyala que en entrar en aquest debat, en certa manera, serà com 
reproduir el debat de la Sra. Garrido amb la Sra. Roig en relació a la moció del punt núm. 23 de l’ordre 
del dia d’aquest Ple perquè és un debat sobre el projecte del Partit Popular envers el model de 
Comunitat Autònoma, un projecte centralitzador. 

Observa que li sap greu que el començament de la seva intervenció sembli un poc agressiu o 
contundent perquè no pretén ser agressiva ni tampoc conciliadora però creu que val la pena que la 
qüestió s’emmarqui en el context que s’està vivint, un context de centralització començant per Madrid, 
passant per la Comunitat Autònoma i arribant als consells insulars i als ajuntaments. 

El projecte de llei de finançament de consells insulars ha entrat, fa uns dies, al Parlament amb tràmit 
d’urgència, la qual cosa significa que se n’escurçaran els terminis i el debat. Es tracta d’un text que és 
el text del Partit Popular, un text sense consensuar, sense consultar i sense cap tipus de pacte. 

A més a més és un text que determina el present i el futur dels consells insulars, que afecta 
profundament l’arquitectura institucional de la Comunitat Autònoma i que condiciona, absolutament, la 
possibilitat dels consells insulars de configurar-se com els governs reals de cada una de les quatre illes 
que conformen aquesta Comunitat Autònoma. 
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No hi ha ningú que tengui el valor de defensar que la quantitat que planteja aquesta llei sigui suficient 
per finançar les competències dels consells insulars. La quantitat que el Govern de les Illes Balears 
posa damunt la taula per a la redacció d’aquesta llei és absolutament insuficient. 

Aquesta llei estableix una quantitat que confirma el projecte del Govern de les Illes Balears per al 
Consell de Mallorca, que és la seva minimització, perquè malgrat que parli de fórmules de repartiment, 
el més important és la suficiència. 

Tot això és tan simple com calcular quina quantitat de doblers, dels que gestiona la Comunitat 
Autònoma, s’ha de transferir als consells insulars per exercir les seves competències amb dignitat però, 
en canvi, aquesta llei just respon, segon l’opinió del Partit Popular, a la pregunta de quines possibilitats 
han de tenir els consells d’exercir les seves competències. 

Recorda que la Sra. Roig li ha dit moltes vegades que potser no era el moment d’elaborar una llei de 
finançament per mor de la situació econòmica que no permet que el Govern de les Illes Balears pugui 
posar els recursos suficients a damunt la taula. 

Emperò el problema real és que aquesta llei neix en un moment que aquesta Comunitat Autònoma té un 
president que considera que els consells insulars –sobretot el Consell de Mallorca– s’han de reduir a la 
mínima expressió. 

La situació econòmica de la qual parlen ha permès al Sr. Bauzá acomplir un objectiu de dèficit de 3 
dècimes per sota de l’objectiu marcat per Madrid. Així s’ha estalviat 43 M€ i, mentrestant, reduïa el 
conveni de carreteres amb el Consell de Mallorca en un 40% i suspenia la revisió d’IPC dels doblers 
que s’enviaven per les competències traspassades, uns retalls que ara aquesta llei consolida 
indiferentment de quina sigui la situació econòmica futura. 

Aquestes retallades de finançament es varen tramitar en uns moments que el Govern de les Illes Balears 
rebia 500 M€ més gràcies a les negociacions que va fer el Sr. Manera en quant a la Llei de finançament 
de les comunitats autònomes i això va en contra de l’Estatut d’Autonomia. 

La llei que volen fer consolida i beneeix aquestes retallades però l’acceptació d’aquestes retallades no 
té cap contrapartida, és a dir, que no es deixa cap porta oberta a la possibilitat de revisar la massa de 
finançament ni s’hi afegeix cap disposició addicional transitòria que digui que se pagarà el deute 
pendent amb els consells insulars, deute que actualment és de més de 150 M€ amb el Consell de 
Mallorca. 

La llei tampoc no aclareix (encara que la Sra. Roig digui que sí, cas en què li ofereix llegir juntes la 
disposició addicional segona del projecte de llei) què passarà amb les bestretes, és a dir, que no s’hi 
clarifica que s’han de tornar o no. 

L’esmentada disposició addicional segona diu: “La imputació pressupostària de les bestretes a compte 
del nou sistema de finançament s’ha de fer, si escau, i es podran imputar al pressupost.”  

Assenyala que bastaria amb eliminar d’aquest text les expressions “si escau” i “es podran” perquè sinó 
tot queda a l’aire en funció de la voluntat del partit que governi al Govern de les Illes Balears i això, en 
realitat, no suposa cap autonomia financera per als consells insulars. 

Per altra banda, el finançament que es rebrà estarà més condicionat que mai. L’any 2013, quan no hi 
havia llei de finançament, el 22% dels recursos s’havia de destinar obligatòriament a inversions i, en 
2014, el 40% dels recursos de la nova llei s’hauran de destinar a despeses de capital, la qual cosa li fa 
pensar que tampoc no s’està guanyant gens d’autonomia pel que fa les despeses. 

Indica que el seu Grup presenta aquesta interpel·lació al Ple del Consell de Mallorca perquè és l’únic 
espai que els han deixat per poder parlar d’aquest tema amb el Partit Popular, una tema que és 
fonamental per al futur del Consell de Mallorca, i és l’única possibilitat que tenen perquè es qüestionin 
si val la pena agenollar-se davant el president d’una comunitat autònoma a qui li seria ben igual estar 
governant Castella–La Manxa. 

Per finalitzar, fa constar que existeix un pacte de convivència entre les quatre illes que conformen la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Aquest pacte convivència s’anomena Estatut d’Autonomia i 
aquesta llei el menysprea una vegada més.  
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La Sra. ROIG (consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública) li contesta a la Sra. Sánchez que no 
sap com li ha d’explicar el tema perquè ja ni tan sols no sap què li ha de dir al respecte i, donat que és 
una interpel·lació, li demana a la Sra. Sánchez què és per a ella un govern real? 

La Sra. Sánchez insisteix en dir que la llei no és suficient i que minimitza els consells insulars però, 
com ja li ha explicat en altres ocasions, potser no era el moment econòmica més idoni però el sistema 
és bo, s’hi ha fet molta feina i és suficient per cobrir els serveis que actualment té transferits el Consell 
de Mallorca. 

Òbviament, també reconeix que seria millor si poguessin obtenir més finançament però, tot i això, dins 
l’estructura administrativa en què vivim, allà on les institucions depenen financerament les unes de les 
altres, s’ha d’estar en funció dels recursos que tenen les altres administracions. 

Per altra banda, li diu a la Sra. Sánchez que el Grup Socialista ha presentat esmenes a la llei per valor 
de 47 M€ i li demana que per què no les han fetes per 100 M€, “puestos a pedir”. La base de la qual 
partien a l’hora de negociar la llei (la base del cost real del serveis transferits) era de 146 M€ i n’han 
aconseguit 180 de pressupostats. 

Sobre el comentari en relació al conveni de carreteres li reitera a la Sra. Sánchez no era un conveni sinó 
una subvenció pluriennal que acabava d’aquí a 4 anys. El Grup Socialista retreu que s’hagi rebaixat a la 
meitat aquesta aportació, cosa que no és certa perquè el conveni era en realitat una subvenció i d’aquí a 
4 anys haguessin quedat sense cap aportació ja que el Consell de Mallorca no s’havia assegurat cap 
quantitat i tot depenia de la voluntat política o de la situació del moment. 

A més a més i en relació a retreure la rebaixada d’aquesta aportació, diu que cal tenir en compte que en 
2011 aquesta aportació va desaparèixer mitjançant una resolució d’un conseller. 

Sobre la no revisió de la massa de finançament, diu que no sap exactament on ho diu però, no obstant 
això, cal saber que la massa de finançament es revisa des del moment que es diu que els consells 
insulars participaran de les millores de finançament de la Comunitat Autònoma. 

Exactament es preveu que el mateix percentatge d’increment d’ingressos que tengui la Comunitat 
Autònoma serà el percentatge d’increment de les masses de finançament de tots els consells insulars i 
així ho diu expressament la llei i de forma prou clara. 

A part d’això, la llei també determina que les competències no homogènies també s’incrementaran en 
el mateix percentatge en què s’incrementi el finançament de la Comunitat Autònoma. 

Així doncs, queda clar que les masses de finançament s’incrementaran en funció de les millores de 
finançament que tengui la Comunitat Autònoma però si, malauradament, el finançament de la 
Comunitat Autònoma no s’incrementa, el Consell de Mallorca tendra garantits els 180 M€, és a dir, que 
si els ingressos de la Comunitat Autònoma són més baixos l’any que ve, els del Consell de Mallorca no 
baixaran. 

En quant al fet que no quedin regulades les bestretes, assenyala que entén que a la Sra. Sánchez no li 
valgui amb la seva paraula però es veu que tampoc no li val amb la paraula del conseller d’Hisenda de 
la Comunitat Autònoma. 

Recorda que en una interpel·lació que se li va fer al conseller d’Hisenda dia 8 d’abril, el Sr. Pons li va 
fer la mateixa pregunta (si s’havien de tornar les bestretes) i el conseller respongué que es podien pagar 
extrapressupostàriament perquè se deuen i s’han de pagar.  

Les bestretes, que el Grup Socialista tant defensa, estan aprovades pel Consell Financer Interinsular i 
pel Consell de Govern però el problema que té la Comunitat Autònoma és que les ha de reconèixer en 
el seu pressupost. Actualment reconeix que les deu però no les té aplicades al pressupost. 

La llei únicament regula de manera clara que les bestretes s’han imputar als pressuposts mentre que, 
fins ara, ningú no havia ofert una solució al tema de les bestretes que en realitat era un lliurament a 
compte d’una futura llei i, des del moment d’aprovar-se la llei, es planteja si les han de tornar però no 
serà així ja que se pagaran i s’aplicaran al pressupost de la Comunitat Autònoma. 

Pel que fa a les despeses de capital, explica que la de 2014 és idèntica a la de 2013 (no puja ni un 
cèntim) amb el compromís que progressivament desapareixeran i, d’aquí a tres anys, no n’hi haurà. 
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Sobre la queixa de no haver pogut parlar d’aquest tema, diu que sap que la Sra. Sánchez, juntament 
amb el Sr. Pons, tenien prevista una reunió amb el conseller d’Hisenda i Pressuposts per tractar sobre 
l’avantprojecte de llei i 24 hores abans varen fer una roda de premsa dient que l’avantprojecte era un 
desastre. 

Adverteix que creu que el Grup Socialista realment no vol arribar a un consens i els commina a ser 
sincers i reconèixer-ho com han reconegut, en aquest Ple, que no devien d’haver entrat en aquest tema 
perquè no era necessari fer-ho. 

Finalment comenta que, segons el seu parer, la veritat és que el Grup Socialista està dolgut perquè el 
Partit Popular ha pogut dur endavant un projecte de llei de finançament consensuat per un govern i 
quatre consells, cosa que garanteix que no ha estat fàcil. 

La Sra. SÁNCHEZ comença indicant que li agradaria que la Sra. Roig li contestàs per què el sistema és 
bo i afegeix que, una vegada que el Govern de les Illes Balears aplica les retallades, posa damunt la 
taula 240 M€ i, una vegada aplicada la fórmula, al Consell de Mallorca li toquen 180 M€.  

Si només s’hi hagués aplicat el criteri de població, al Consell de Mallorca li haurien tocat 188 M€ i, 
així doncs, la fórmula mana com s’han de repartir els 8 M€ restants. Tot i això, el més important no és 
la fórmula per repartir els 8 M€ restants sinó si la massa de finançament són 240 M€, 180 M€ o 300 
M€. 

El mèrit d’aquesta llei i la medalla que se pot penjar el conseller d’Hisenda i Pressupost del Govern de 
les Illes Balears és que ha aconseguit pactar amb els consells insulars un finançament que redueix el 
finançament que estaven rebent.  

Si una llei de finançament de les comunitats autònomes reduís llur finançament en 30 M€, ben segur 
que seria portada als diaris però això només passa aquí, en aquesta Comunitat Autònoma, amb un 
govern del Partit Popular que té molt clara la seva idea de comunitat autònoma la qual no passa per 
institucions de govern de cada una de les illes sinó per un govern únic a Palau Reial. 

La Sra. Roig assegurava que se revisarà la massa de finançament però les retallades que consolida 
aquest sistema de finançament per al Consell de Mallorca apugen a 30 M€ anuals, quantitat que el 
Consell de Mallorca no ha rebut ni 2011, ni 2012, ni 2013, ni 2014 i, si la situació econòmica està així 
com diu el Sr. Rajoy, la començaran a recuperar l’any 2015 però encara hauran de passar alguns anys 
per recuperar el poder adquisitiu que el Consell de Mallorca tenia en 2010. 

Tot això també comporta que hi haurà coses que no es recuperaran mai com són els serveis que deixarà 
de prestar el Consell de Mallorca, el manteniment de les residències, el manteniment de les carreteres o 
les persones que han acomiadat. Certament tot és crisi econòmica però n’hi ha uns que la pateixen més 
que uns altres. 

Ahir mateix el president d’Extremadura deia que havia aconseguit del Govern de l’Estat el 
reconeixement i el pagament del deute històric i això li fa plantejar-se qui defensa Mallorca davant la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears o qui defensa la Comunitat Autònoma de les Illes Balears 
davant Madrid i reitera que la crisi afecta tothom però uns la paguen més cara que uns altres. 

En quant a assegurar que les bestretes no es tornaran, diu que li sembla molt respectable la paraula del 
conseller d’Hisenda i Pressupost i la de la Sra. Roig però la llei no diu que les bestretes no s’hagin de 
tornar. 

Allà on la Sra. Roig diu que la llei determina que les bestretes s’imputaran als pressuposts –cosa que 
estaria molt bé–, en realitat diu que es podran imputar als pressuposts, si escau, i això deixa la porta 
oberta a qualsevol possibilitat i no ofereix cap estabilitat al Consell de Mallorca ni a la seva situació 
financera. 

Opina que han duit aquesta llei de finançament al Parlament perquè el Govern de les Illes Balears 
s’havia de llevar la pressió dels consells insulars i ha guanyat –com guanya en tot– i imagina que des 
del Govern de les Illes Balears estan contents. 

El Grup Socialista el que proposava era una llei diferent, una llei que respectàs l’Estatut d’Autonomia, 
el qual reforça la figura dels consells insulars, i va proposar una llei de finançament de consells insulars 
per configurar-los amb més pes dins la Comunitat Autònoma. En definitiva, una llei que respecti els 
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principis que varen pactar entre tots, una llei treballada i que no trenqui el consens que ja hi havia 
establert.  

La Sra. ROIG li demana a la Sra. Sánchez si li acaba de dir que el Grup Socialista proposava una llei de 
finançament diferent i li insisteix en demanar si era l’any 2007, quan havia d’entrar en vigor, o potser 
l’any 2008, l’any 2009 o el 2010, és a dir, que quan varen proposar aquesta llei de finançament. El 
Grup Socialista va disposar de 4 anys per proposar aquesta llei de finançament i, a més a més, estaven 
obligats a proposar-la i no la proposaren. 

Per això, refusa l’argument de la Sra. Sánchez sobre haver proposat una llei de finançament diferent 
atès que durant els 4 anys que el Grup Socialista va governar no ho varen fer i ni tan sols no se varen 
reunir per parlar-ne.  

Malgrat que la Sra. Sánchez digui que hi ha un document que ho acredita, aquest document ningú no el 
troba. Únicament és cert que se’n va fer un estudi l’any 2007 però no existeix cap document de feina 
d’una reunió dels 4 consells i el Govern de les Illes Balears per parlar, seriosament, del finançament 
dels consells insulars. 

Insta la Sra. Sánchez que li digui una sola data en que se celebràs una reunió dels 4 consells i el Govern 
de les Illes Balears per tractar el tema de la llei de finançament i la creurà però no li pot dir perquè no 
es varen reunir mai. 

Per altra banda, la Sra. Sánchez deia que la llei s’ha aprovada perquè el president se volia llevar de 
damunt la pressió del consells i, en canvi, en altres ocasions assegura que els consells no pressionen i 
que el Consell de Mallorca, concretament, estava venut al president Bauzá i només fa allò que el 
president li diu però ara resulta que sí que pressionen. 

Tot seguit remarca que efectivament sí que han pressionat i molt perquè volien una llei per tal de saber, 
cada any, amb quins doblers podien comptar i no haver dependre de la voluntat d’un conseller que amb 
una resolució es pogués carregar una aportació de 25 M€, és a dir, que no volien que la voluntat 
política d’un senyor a un despatx es pogués carregar el finançament del Consell de Mallorca. 

En quant al tema de les bestretes, demana quin criteri objectiu hi havia o en quin document es podia 
sustentar el Consell de Mallorca per dir que la bestreta era de 37 M€ i poder reclamar que li 
corresponien 37 M€ ja que en funció de la voluntat política de cada moment es podien carregar els 37 
M€. Tot això el Partit Popular ho volia evitar. 

Recorda que li ha demanat a la Sra. Sánchez què pensa que és el govern real i no li ha contestat i, per 
altre costat, li demana a ella per què el sistema és bo. En aquest sentit li diu que el sistema és bo perquè 
a partir d’ara el Consell de Mallorca no dependrà de la voluntat política de cada moment, perquè no 
s’hauran de justificar les despeses atès que, si bé és cert que cada any hi ha unes despeses de capital, no 
li hauran de presentar les factures justificatives al Govern de les Illes Balears perquè el seu interventor 
hi doni el vistiplau. 

Ara el Consell de Mallorca pot gastar els doblers en allò que vulgui i, per això, el sistema és bo, és a 
dir, perquè li confereix autonomia a la institució i també perquè participarà de les millores del 
finançament de la Comunitat Autònoma. 

Per concloure, fa constar que l’equip de govern del Consell de Mallorca i tot el Grup Popular se senten 
satisfets per aquesta llei de finançament i per la tasca feta per assolir-la i, tot i entendre que la postura 
de la Sra. Sánchez sigui de trobar emperons a tot, no li pot acceptar que digui que el Grup Socialista 
tenia un model alternatiu perquè ni en les esmenes que hi ha presentat no s’entreveu cap model 
alternatiu.  

 

PREGUNTES 
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PUNT 27. PREGUNTA QUE FORMULA LA SRA. MAGDALENA PALOU 
(CATALOGACIÓ BÉNS MOBLES I IMMOBLES DE LA CAIXA DE 
BALEARS “SA NOSTRA”) 
 

Es dóna compte de la següent pregunta: 

 
Quines actuacions s’han dut a terme sobre la catalogació i declaració de béns d’interès 
cultural o béns catalogats a les col·leccions de béns mobles i immobles de la Caixa de 
Balears “Sa Nostra”, arrel de l’aprovació d’una moció referent al tema al ple de 
novembre de 2012? 
 

El Sr. FONT (MÉS per Mallorca) formula la pregunta en els seus termes. 

El Sr. ROTGER (vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports) li respon que, per tal de no ser ara 
massa exhaustius, li ampliarà la informació ben detallada en un altre moment i ara just li’n donarà 
alguns detalls concrets. 

En aquest sentit explica que es varen reunir l’any 2012 i altres reunions posteriors amb els responsables 
del Banc Mare Nostrum i de Sa Nostra. Alguns fons són titularitat del banc i d’altres pertanyen a la 
fundació i no se n’ha fet cap tipus de disposició a excepció d’un quadre petit de Lucio Fontana que, 
abans de començar la crisi, ja s’havia disposat vendre’l a través d’una subhasta de Christie’s a Milà 
però és un quadre que no té cap relació amb Mallorca. 

La intenció de Sa Nostra és fer una exposició al seu centre cultural i el seu fons està essent estudiat pels 
tècnics del Consell de Mallorca i, evidentment, de totes aquelles peces que tengui un valor determinat, 
se’n proposarà la seva protecció com a bé catalogat o bé d’interès cultural. 

Ressalta que el Consell de Mallorca està en continu contacte amb Sa Nostra a través del seu 
representant, Sr. Andreu Ramis, amb qui fan un seguiment de l’estudi que s’està fent i del qual poden 
informar el Sr. Font. 

Per concloure, assenyala que la voluntat de Sa Nostra és dur a terme un pla d’actuació concret amb una 
exposició estable al seu centre cultural dels fons que són de la seva propietat. 

 

PUNT 26. PREGUNTA QUE FORMULA LA SRA. MAGDALENA PALOU 
(RÀTIOS ATENCIÓ POBLACIÓ REFERENTS AL SERVEIS DE BOMBERS) 
 

Es dóna compte de la següent pregunta: 

Quines actuacions té previst realitzar el Departament de Cooperació Local per tal de 
donar compliment a les ràtios d’atenció a la població recomenades per la Unió 
Europea i per l’Estat espanyol  referents al Servei de Bombers? 
 

La Sra. PALOU (MÉS per Mallorca) formula la pregunta en els seus termes. 

El Sr. COLL MARTORELL (conseller executiu de Cooperació Local) contesta que les ràtios de què 
parla la Sra. Palou no li consta que siguin una recomanació ni de l’Estat ni de la Unió Europea sinó 
unes ràtios que recomanà, durant els anys 80, un sindicat. 

Malgrat això, accepten aquestes ràtios com a referència però no són d’1 bomber per cada 1.000 
habitants sinó d’1 bomber per cada 2.000 habitants, és a dir, 0,5 bombers per cada 1.000 habitants i tot 
el que excedeixi d’aquestes ràtios es pot considerar ja excel·lència en el servei. 
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La població de 420.000 habitants que té la part forana dóna una ràtio de 0,52 bombers per 1.000 
habitants, ràtio que estaria compresa dins el tram acceptable però una altra qüestió és que durant l’estiu 
la població es pot arribar a gairebé a duplicar i, en aquest cas, sí que tendrien unes ràtios per davall de 
les normals tot i que no s’hi està tenint en compte el personal que durant l’estiu es dedica a l’extinció 
d’incendis forestals que també s’hauria de computar com a bombers. 

Fa notar que, en benefici de la qualitat de vida de Mallorca i els seus habitants, sí que creu que les 
ràtios s’han d’augmentar i, per això, fan feina per intentar incrementar la plantilla dels bombers durant 
els propers 5 anys. 
 
 
 
PUNT 28. PREGUNTA QUE FORMULA EL SR. JAUME COLOM AL SR. 
JAUME JUAN (SUBVENCIONS DEL CONSORCI SERRA DE 
TRAMUNTANA) 
 

Es dóna compte de la següent pregunta: 

 

Per informacions aparegudes a la premsa, sembla que el Consorci Serra de 
Tramuntana destinarà 1 milió d’euros per subvencions. Ens pot explicar el Sr. 
Conseller qui seran els destinataris de la subvenció (si particulars i/o Ajuntaments), si 
la convocatòria es farà mitjançant concurs públic i com es troba administrativament la 
convocatòria en aquests moments? 

El Sr. COLOM (PSOE) formula la pregunta en els seus termes. 

El Sr. ROVIRA (conseller executiu d’Urbanisme i Territori) explica que aquesta línia de subvenció 
anirà destinada tant a persones físiques com jurídiques privades. En aquests moments s’està 
confeccionant l’expedient per dur-lo a fiscalització d’Intervenció General i llavors s’aprovarà la 
convocatòria pública. 

Una vegada aprovada la convocatòria per part de la Junta Rectora de Consorci, es procedirà a la 
corresponent publicació al BOIB i l’adjudicació es farà d’acord amb la puntuació que obtenguin els 
sol·licitants de conformitat amb els criteris de valoració que s’estableixin a les bases. 

L’objecte de la convocatòria és la recuperació del patrimoni etnològic (pedra i aigua) de la serra de 
Tramuntana vinculat al paisatge agrari així com la recuperació i millora de l’activitat agrícola i 
ramadera de la serra. 

S’ha optat per aquests objectes en la convocatòria perquè el patrimoni etnològic és un element clau de 
la declaració de la UNESCO i, per això, són els que volen fomentar. 

 

 
PUNT 29. PREGUNTA QUE FORMULA EL SR. ANTONI ALEMANY A LA 
SRA. MARGALIDA ROIG (FINANÇAMENT DEL CONSELL PER PART DE 
L’ESTAT) 
 

Es dóna compte de la següent pregunta: 

 
En quina situació es troba el finançament del Consell de Mallorca per part de l’Estat?  
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El Sr. ALEMANY (PSOE) formula la pregunta en els seus termes. 

La Sra. ROIG (consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública) explica que les previsions brutes de 
l’any 2014 de participació dels tributs de l’Estat estaven al voltant dels 90 M€ dels quals s’han de fer 
reintegraments de l’any 2008 per un import aproximat de 2,2 M€ i de l’any 2009 per import de 6 M€. 

Així doncs, descomptant aquestes dues quantitats que s’han de reintegrar, les previsions netes que 
queden estan al voltant d’uns 82 M€ de participació dels tributs de l’Estat i afegeix que a partir de 2010 
sembla ser que el tema està més ajustat i fins ara no se li ha notificat al Consell de Mallorca que li 
haguessin ingressat doblers de més. 

Aquestes dades de participació dels tributs de l’Estat es tradueixen en què el Consell de Mallorca rep 
una aportació mensual aproximada de 8,8 M€ per aquest concepte. 
 
 
PUNT 30. PREGUNTA QUE FORMULA EL SR. MIQUEL ÀNGEL COLL AL 
SR. BERNARDÍ COLL (PROTOCOL ACTUACIÓ BOMBERS). 
 

Es dóna compte de la següent pregunta: 

 

Quines passes s'han fet per a crear el Comitè d’experts integrat per tècnics amb el 
mandat d’elaborar protocols d’actuació per part dels Bombers de Mallorca en les 
distintes actuacions d’emergències?  

 

El Sr. COLL CANYELLES (PSOE) formula la pregunta en els seus termes 

El Sr. COLL MARTORELL (conseller executiu de Cooperació Local) contesta que certament l’acord 
parlava de la creació d’un comitè d’experts tècnics per elaborar els procediment d’actuació però el que 
s’ha creat han estat grups de treball dins el cos de bombers dels quals formen part els sotsoficials, 
sergents, caporals i bombers. 

Aquests grups de treball han anat elaborant els diferents procediments i destaca que actualment s’està 
elaborat aquell que determinarà les passes que s’han de seguir durant l’elaboració de cada procediment. 

A més a més, fa notar que en aquest cas compten amb un informe del Comitè de Seguretat i Salut 
perquè els procediments, una vegada aprovats pels grups de treball, siguin exposats a tot el cos de 
bombers per tal que tothom hi pugui dir la seva. 

També destaca l’elaboració del procediment de comunicacions i nivells de guàrdia que estipula com 
s’ha d’actuar i quins efectius s’han de destinar a cada intervenció en funció de la gravetat del sinistre i 
fer-ho de manera coordinada. 

Finalment assenyala que tots els procediments que s’estan elaborant estan a disposició de l’oposició per 
si els volen consultar malgrat que no estiguin acabats perquè, tot i que voldrien tenir-los ja aprovats, és 
convenient que se segueixen totes les passes establertes per a la seva elaboració. 

 

INFORMACIÓ DELS CONSELLERS EXECUTIUS 

 

La Sra. CIRER (consellera executiva de Benestar Social) explica que aquest punt està 
relacionat amb un fet que va exposar el Sr. Garau (PSOE) en el Debat de Política 
General referit a queixes de persones usuàries de les residències del Consell de 
Mallorca sobre l’alimentació que rebien.  
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Indica que dóna al Sr. Garau un informe perquè comprovi quina és la gestió que s’ha 
fet, sobre aquesta qüestió. 
 

PRECS 

Prec 1 

El Sr. FONT (MÉS per Mallorca) fa un prec a la presidenta.  

Li recorda que en una reunió preparatòria d’una assemblea de batles i batlesses, 
celebrada en el seu despatx, ell com a portaveu de MÉS per Mallorca va demanar que 
s’informàs als batles i batlesses de Mallorca com els afectaria la nova Llei de règim 
local. 

Per bé que la presidenta s’hi va comprometre i va donar les ordres oportunes per 
convocar una reunió amb aquesta finalitat, el cert és que a hores d’ara encara no s’ha 
fet res, tot i que ja han transcorregut molts mesos d’aleshores ençà.  

Per aquestes raons, demana que se facin les actuacions que pertoqui, en aquest sentit, 
al més aviat possible, per tal que se convoquin tots els batles i batlesses de Mallorca i 
que el Consell de Mallorca defineixi clarament la seva postura. 

 

Prec 2 

El Sr. FONT (MÉS per Mallorca) formula un prec al Sr. Rovira, referit al projecte de 
la Ronda d’Inca.  

Li fa notar que, per bé que ja fa aproximadament un mes que el Consell de Mallorca 
el va presentar a la premsa, el cert és que la gent d’Inca encara no el pot veure, perquè 
no es troba a la seu d’aquest ajuntament. Puntualitza que, si hi és, només fa un dia o 
dos, abans no hi era; potser també que diguin que no el tenen, però el cas és que no el 
mostren. 

Demana que li ho digui, si no és correcta la informació que té ell, perquè a l’esmentat 
ajuntament afirmen que no tenen el projecte de la ronda d’Inca. 

Per acabar diu que, si en realitat el tenen, no sap a qui enganyen.  

 

III) DESPATX EXTRAORDINARI 

 
PRIMER PUNT DESPATX EXTRAORDINARI. MOCIÓ DEL GRUP DE 
CONSELLERS DEL PARTIT POPULAR PER A LA MILLORA DEL PORT 
DEL MOLINAR 

S’ha debatut conjuntament amb el punt núm. 20. 
 
 
SEGON PUNT DESPATX EXTRAORDINARI. MOCIÓ D’URGÈNCIA DEL 
GRUP POLÍTIC MES PER MALLORCA RELATIVA A LA SENTÈNCIA 
00267/2014 DEL TSJIB SOBRE LA CONSTRUCCIÓ D’UN HOTEL A SA 



 98

RÀPITA 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
El passat 12 d’abril de 2012, el ple del Consell de Mallorca, a proposta de l’equip de 
govern del PP i amb només els seus vots a favor, va modificar el Pla Territorial de 
Mallorca (PTM) per tal de permetre la construcció d’un hotel de més de 1.000 places i 
un cap de golf a Sa Ràpita, al municipi de Campos.  
 
Aquesta modificació encoberta que el PP va disfressar de “rectificació d’error 
material”, suposava ampliar a 21Ha. l'Àrea de Reconversió Territorial, una superfície 
que la modificació numero 2 del PTM de 2011 havia deixat fixada en 2Ha.  
 
Amb 21Ha. ja es feia possible la construcció del macro-hotel. És a dir, el PP es va 
excusar en un suposat error material per fer “urbanisme a la carta” i facilitar la 
construcció del macro-hotel, per donar cabuda al projecte que ja havia entrat al 
Consell de Mallorca i a l’Ajuntament de Campos en el moment del pretès canvi al 
PTM. 
 
MÉS per Mallorca sempre ha manifestat que la redacció de la modificació número 2 
del PTM de 2010 no inclou cap error material i que expressa la voluntat política de 
reduir la superfície d’ART  de Campos deixant-la en 2 Ha.  
 
La modificació numero 2 del PTM es va aprovar per unanimitat al plenari de 13 de 
gener de 2011, per tant, els consellers del Partit Popular eren coneixedors d’aquest 
canvi en el numero d’Ha. d’ART.  
 
L’acord de plenari de dia 12 d’abril de 2012, aprovat amb els únics vots del Partit 
Popular, implicava una modificació encoberta del PTM per la via d’una suposada 
“rectificació d’error material”. Un intent de botar-se les normes urbanístiques per la 
porta de darrera, i per això MÉS per Mallorca va presentar el recurs contenciós 
administratiu manifestant una postura totalment en contra d’aquesta modificació. 
 
El passat 29 d’abril de 2014 el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears 
(TSJIB) emeté la sentència 00267/2014 on es dóna la raó a MÉS per Mallorca i deixa 
molt clar que la modificació aprovada s’havia d’haver fet com a revisió del PTM i, en 
cap cas, com a rectificació d’error material. Aquesta sentència anul·la l’acord de ple i 
condemna al Consell de Mallorca a pagar les costes. 
 
MÉS per Mallorca constata la gravetat dels fets promoguts per l’equip de govern del 
PP del Consell de Mallorca com a intent de fer urbanisme a la carta en benefici dels 
interessos empresarials de determinades empreses. 
 
Per tot això, el grup de conselleres i consellers de MÉS per Mallorca proposa al ple 
l'adopció dels següents 
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ACORDS 
 
 
1.- El Ple del Consell de Mallorca constata la contundència de la sentència 
00267/2014 del TSJIB, que anul·la l’acord de 12 d’abril de 2012 sobre la modificació 
via rectificació d’error material del PTM, i acorda no presentar cap tipus de recurs. 

 
2.- El Ple del Consell de Mallorca insta al Conseller d’Urbanisme i Territori a assumir 
responsabilitats polítiques immediates com a principal promotor de l’acord de ple 
anul·lat pel TSJIB i presentar la seva dimissió irrevocable.  
 

 

El Sr. FONT (MÉS per Mallorca) intervé per justificar la urgència de la moció i explica que, una 
vegada acabat el termini ordinari per presentar les mocions, el seu Grup va tenir coneixement d’una 
sentència que fa referència a un acord d’aquest Ple i considera que seria convenient que el Ple se 
pronunciàs en relació a si s’apel·larà o no la sentència.  

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

La Sra. PRESIDENTA informa que el Grup Balear d’Ornitologia i Defensa de la Naturalesa (GOB) ha 
sol·licitat intervenir al Ple en aquest i dóna la paraula a la Sra. Margalida Ramis. 

La Sra. RAMIS (presidenta del GOB) fa la següent intervenció: 

“No és costum nostre intervenir en les mocions que es presenten per via d’urgència però, en aquest cas, 
ens en vàrem assabentar pels mitjans de comunicació i vàrem considerar pertinent intervenir-hi i, per 
tant, agraïm el fet que s’hagi pogut incorporar i puguem intervenir molt breument. 

En primer lloc volem deixar constància de la transcendència d’aquesta segona sentència del Tribunal 
Superior de Justícia sobre el tema de sa Ràpita perquè sembla que ha quedat desarticulada la 
possibilitat de construir aquest hotel. 

Volem reiterar, de qualque manera, el contingut d’aquesta sentència. Per a nosaltres aquesta sentència 
parla molt clar i diu textualment que un frau de llei que l’administració encobreixi la seva potestat 
revocatòria com a postestat rectificadora, un encobriment que la mateixa sentència qualifica de 
desviació de poder. 

Nosaltres ens demanam i us demanam a veure com hem de respondre els ciutadans davant això? Com 
hem de reaccionar quan el Tribunal Superior de Justícia valida allò que tots els ciutadans vèiem 
clarament i denunciàrem públicament? Com reaccionar quan l’administració pública, que se suposa que 
ha de defensar l’interès general, actua fent frau de llei servint els interessos concrets, siguin d’un 
promotor, siguin d’un batle o siguin d’un inversor? 

Com hem de reaccionar quan aquest mateix projecte és avalat pel Govern autonòmic, com un projecte 
d’interès autonòmic, sense ni tan sols saber, quan el varen fer, si era o no legal i possible la seva 
construcció? 

Doncs jo els ho diré, realment això genera indignació davant tanta prepotència i evidència que utilitzen 
la majoria absoluta contra els mateixos interessos generals de tants i tants de milers de persones que es 
manifestaren a sa Ràpita per defensar-la dels interessos concrets però, el que és més greu, de les seves 
manipulacions polítiques. 

Un hotel de luxe de 1.200 places a sa Ràpita, a tocar de l’àrea natural protegida d’es Trenc i es 
Salobrar, no és ni d’interès general ni d’interès autonòmic. No ens ho creim ni nosaltres ni els milers de 
turistes que ens visiten i que, amb això i amb la genial idea de convertir Mallorca en el femer d’Europa 
(ara serà d’Irlanda, no?), han posat el crit al cel, han difós articles a revistes de prestigi i han fet costat 
als moviments socials i als milers de ciutadans que el rebutjam clarament i de manera oberta. 
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Argumentar una falsa modificació d’errors, tot passant les hectàrees urbanitzables de sa Ràpita de 2 a 
22 i possibilitant la construcció de l’hotel de 1.200 places que el Govern havia declarat d’interès 
autonòmic, no és ni d’interès general ni políticament ètic ni responsable. 

Per tot això, exigim responsabilitats polítiques al conseller Rovira i especialment a la presidenta 
d’aquesta institució que, malgrat tot, ha decidit recórrer la primera de les sentències que va emetre el 
Tribunal Superior de Justícia en aquest sentit. Demanam que amb els nostres doblers no, Sra. Salom. Ja 
n’hi ha prou! 

Els demanam que, per responsabilitat i per dignitat, acatin la sentència ja que creim que Mallorca, i sa 
Ràpita en concret, s’ho mereixen.” 

El Sr. FONT manifesta que, com ja s’ha comentat, estan parlant de la sentència recaiguda en el recurs 
contenciós administratiu que va interposar MÉS per Mallorca contra l’acord d’aquest Ple de 
modificació del Pla Territorial de Mallorca per un error material. 

Aleshores des de l’oposició es manifestar, clarament, que l’equip de govern anava equivocat perquè no 
hi havia cap error material, que la intenció política era la que reflectia el Pla Territorial de Mallorca 
amb la modificació núm. 2 i que, si l’equip de govern volia permetre la construcció d’un hotel de 1.200 
places a sa Ràpita amb camp de golf, no li quedava més remei que posar en marxa una modificació 
ordinària del Pla Territorial de Mallorca. 

Evidentment la decisió política ja estava presa per part del Partit Popular i varen aconseguir els 
informes tècnics pertinents que avalassin la seva decisió i, amb aquest argument dels informes tècnics, 
varen tirar endavant. 

La sentència és molt dura i contundent. Representa, realment, una estirada d’orelles forta i potent a 
l’equip de govern del Consell de Mallorca ja que parla de desviació de poder i de frau de llei. 

Sense volen allargar el debat, atès que ja l’han fet amb anterioritat, indica que el seu Grup demana que 
el Ple del Consell de Mallorca acordi desistir de gastar doblers públics en una causa que saben cert que 
està perduda perquè tota la jurisprudència que hi ha en aquest sentit és nombrosa i igual de contundent 
que la sentència del Tribunal Superior de Justícia. 

Per això, demanen que el Ple constati la contundència de la sentència que anul·la l’acord de 12 d’abril 
de 2012 de modificació, via correcció d’error material, del Pla Territorial de Mallorca i que acordi no 
interposar-hi cap tipus de recurs. 

A més a més, atesa la gravetat de les expressions que fa servir el Tribunal Superior de Justícia en 
aquesta sentència, també proposen que el Ple insti el conseller executiu d’Urbanisme i Territori a 
assumir responsabilitats polítiques immediates com a principal promotor de l’acord de Ple que ha estat 
anul·lat pel Tribunal Superior de Justícia i que presenti la seva dimissió irrevocable. 

La Sra. GARRIDO (PSOE) anuncia que intervendrà breument perquè ja n’han parlat molt.  

Recorda que, quan varen dur a Ple la modificació de la correcció d’errades, l’oposició ja li va dir a 
l’equip de govern el mateix que ara diu la sentència i ja varen fer un advertiment en quant al frau de llei 
que feien amb aquesta correcció d’errades, segons paraules literals de la Sra. Dubon en debatre al Ple la 
correcció d’errades. 

Si comparen aquesta sentència amb la sentència de l’estiu passat, que sobre aquesta correcció d’errades 
també va dictar el Tribunal Superior de Justícia, aquesta és encara més dura amb l’actitud del Consell 
de Mallorca. 

Tot seguit diu que vol plantejar una reflexió a l’equip de govern i, en aquest sentit, li demana si no 
troben que ja tendrien aprovada, definitivament i sense problemes, la modificació del Pla Territorial de 
Mallorca, atès que ja han transcorregut dos anys. 

És obvi que si el Partit Popular vol que hi hagi seguretat jurídica, com sempre diu, el que ha aconseguit 
amb aquest procés és una gran inseguretat jurídica.  

Sostenien que era una correcció d’errades però en el plet fan una contestació a la demanda de 40 folis 
per argumentar que és una correcció d’errades i ella es demana que, si necessiten 40 folis per 
argumentar una correcció d’errada, no sap què necessitaran quan no ho sigui. 
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Per tot això, sol·licita que l’equip de govern faci un exercici de responsabilitat i no recorri aquesta 
sentència i renunci al recurs de cassació que es va interposar contra la sentència de l’estiu passat. 

Insisteix que facin un exercici de responsabilitat i si, vertaderament volen fer aquesta modificació, 
doncs la facin seguint els tràmits ordinaris i legals establerts atès que encara són a temps però que no 
continuïn per aquest camí perquè el Tribunal Suprem els dirà el mateix. 

El Sr. VIDAL (PP) confirma que certament s’ha parlat en moltes ocasions d’aquest tema però des del 
Consell de Mallorca sempre s’ha dit que era una errada del Pla Territorial de Mallorca i, en aquest 
sentit, sempre s’ha fet feina. 

Per altra banda assegura que el Consell de Mallorca sempre ha acatat les decisions de la justícia i creu 
que les persones, a més de representar a partits polítics, han de ser conseqüents i responsables a l’hora 
de defensar unes idees o l’hora de voler tirar pedres a la teulada del veí. 

Tot seguit anuncia que contestarà al Sr. Font i li diu que de la seva boca no poden sortir aquestes 
paraules amb els antecedents que té i creu que s’ho de pensar un poc més. El Sr. Font no està legitimat 
per parlar així perquè, quan ha tengut responsabilitats administratives, s’ha passat la justícia pel folro i 
no ha acomplert les decisions judicials i ha bastat que aquesta qüestió sortís als mitjans de comunicació 
perquè li hagin enviat una dades fantàstiques sobre el compliment del Sr. Font de les decisions 
judicials. 

Concretament al diari Última Hora es va publicar textualment: “El alcalde dio el final de obra en Son 
Canals a sabiendas de que era ilegal”. Al Diari de Mallorca es va publicar: “El PP denuncia que el 
alcalde da un final de obra con el informe en contra”. 

Aquí, el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, que el Sr. Font tant defensa ara, el va 
condemnar a fer una demolició l’any 2009 i a continuació li retreu que no acompleix les ordres de 
demolició del Tribunal Superior de Justícia però es permeti venir al Ple a parlar dels altres. Insisteix 
que vol que li contesti si acompleix o no les ordres del Tribunal Superior de Justícia. 

Assenyala que li sap greu haver-li de dir això però creu que caldrà demanar-li a cada Ple al Sr. Font si 
ha demolit el xalet que li va dir la sentència. L’informe tècnic de l’arquitecte diu que el xalet és 
il·legalitzable i el Tribunal Superior de Justícia diu que hauria d’estar demolit. 

Si una persona qualsevol fa una obra il·legal i el Sr. Font no la vol veure, dirà que l’obra és legal i està 
ben feta. Si una altra persona fa una obra il·legal, el Sr. Font dirà que és il·legal i que està mal feta però 
el que més li preocupa és que una persona faci una obra legal i el Sr. Font la vulgui veure il·legal i dirà 
que és il·legal. 

Matisa que s’indigna perquè aquests temes no es poden debatre al Ple del Consell de Mallorca ja que 
només veu els defectes dels altres però no els seus i li recomana que s’ho pensi i recapaciti perquè mai 
no acceptaran una petició seva de dimissió d’una persona que ho fa correctament i perquè, segons 
aquesta teoria, el Sr. Font no hauria de ser aquí, cosa que ja li ha dit en dues ocasions en els tres darrers 
anys, ja que així com ha actuat el Sr. Font, hauria d’haver dimitit com ja li va fer veure en una altra 
ocasió quan parlaven de corrupció. 

Remarca que el Sr. Font hauria d’acomplir amb els seus principis i actuar d’acord amb allò que defensa 
i la seva manera de veure les coses i no fer-li dir, davant el Ple, el que deien els diaris del Sr. Font quan 
era batle i ostentava una responsabilitat. 

Li reitera al Sr. Font que vol que contesti si ha acomplert les sentències fermes del Tribunal Superior de 
Justícia de les Illes Balears i si acompleix els informes del tècnics quan li diuen que quelcom no es pot 
legalitzar de cap manera i la diferència amb el cas que ara debaten és que aquest ha estat promogut pel 
informes dels tècnics del Consell de Mallorca sense que hi hagi hagut mai influència política. 

A continuació es dirigeix al Grup Socialista i li diu que tenen la curolla d’haver de canviar el Pla 
Territorial de Mallorca però li adverteix que els tècnics diuen que aquest tema es pot resoldre d’aquesta 
manera i el Grup Popular respecta les decisions dels tècnics, segueix la seva voluntat política quan toca 
i acata i accepta les decisions judicial quan toca. 

Fa constar que vol dir públicament que, en lloc de demanar la dimissió del conseller i la presidenta, ell 
els vol donar l’enhorabona per la fantàstica feina que fan. Destaca que sí representen la voluntat de la 
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majoria absoluta del poble de Mallorca i sí que tenen ca seva bé, no com altres que s’atreveixen a 
apedregar les teulades dels veïns sense haver mirat com estan a ca seva. 

Finalment ressalta que n’hi ha molts que només veuen les coses mal fetes que fan els altres però no 
veuen o no volen veure com estan les coses a ca seva i, per això, opina que convendria que tots, abans 
de parlar, mirassin com està ca seva. 

El Sr. FONT li contesta al Sr. Vidal que mai no s’hagués pensat que tengués tan pocs arguments i que 
hagués de ser tan barroer com per recórrer a un atac personal per justificar un acció del seu partit. 

Assegura que no trobarà cap sentència de cap tribunal el compliment de la qual sigui responsabilitat 
seva avui en dia i que no l’hagi acomplida i, per això, li aconsella que vagi alerta que les seves 
afirmacions. 

El Sr. Vidal únicament intenta desviar l’atenció dels fracassos del Grup Popular, cosa que entén, i 
sempre tiren cortines de fum com ara recórrer a uns diaris d’una legislatura passada quan un membre 
del Partit Popular li va arribar a interposar 5 querelles criminals a nivell personal però totes s’arxivaren. 
Això no ho diu el Sr. Vidal i, en canvi, s’aferra a un informe tècnic i a una sentència que, en aquests 
moments, no li correspon a ell donar-li compliment. 

Fa constar que caldria anar al bessó del tema que debaten i li retreu al Sr. Vidal que sigui tan barroer 
perquè pensava que era una persona més honesta però veu que avui ha demostrat qui és i ha intentat 
desviar l’atenció completament. 

El Sr. Vidal però no ha reconegut, en cap moment, que el Grup Popular es va equivocar i que intentarà 
rectificar. Per contra, persisteix en el seu error i no volen admetre els errors que han comès governant i 
això és molt greu.  

Tots tenen una intencionalitat política i li agradaria saber quina és la intencionalitat política del Partit 
Popular pel que fa a la construcció d’aquest hotel a sa Ràpita i comenta que podria dir –encara que ho 
retirarà automàticament– que el Partit Popular deu treure qualque benefici d’aquest hotel ja que s’hi 
encaparrota tant.  

A continuació anuncia que retira aquestes paraules perquè no és tan dolent com el Sr. Vidal a qui 
finalment li diu que aquests debats els poden fer allà on el Sr. Vidal vulgui però no al Ple quan estan 
parlant dels interessos del Consell de Mallorca. 

La Sra. GARRIDO li fa notar al Sr. Vidal que avui ha equivocat el debat i molt perquè les seves no són 
formes d’actuar. 

Recalca que tenen a davant una sentència del Tribunal Superior de Justícia, que ja és la segona, i la 
propera setmana tendran la tercera. Davant aquesta sentència, el govern del Consell de Mallorca està 
obligat a complir allò que li diuen els jutjats ja que, malgrat hi hagi informes tècnics, predomina la 
sentència del Tribunal Superior de Justícia. 

Detalla que hi ha hagut un procediment judicial en el qual s’han practicat les proves pericials 
necessàries que han abocat en una sentència que diu que està mal fet, una sentència que és més dura 
que la dictada el mes de juliol de l’any passat perquè diu que hi ha frau de llei. 

Reitera que el Sr. Vidal ha equivocat el debat i que hauria d’haver entrat en el fons de la qüestió i 
hauria d’haver parlat del que ha fet el Consell de Mallorca i que els tribunals han dit que està 
malament. 

Remarca que estan al Consell de Mallorca i s’hi ha de parlar de qüestions concernents al Consell de 
Mallorca però el Sr. Vidal se n’ha anat allà on no tocava per distreure l’atenció. 

En aquest sentit indica que ella també podria qüestionar com cerca el Govern de les Illes Balears el Sr. 
Alemany que ha de pagar una indemnització al Govern de les Illes Balears i el veu passar per la plaça 
de Cort de Palma cada dematí però, en canvi, el cerquen via BOIB. 

La Sra. PRESIDENTA anuncia, en primer lloc, que el Grup Popular votarà en contra dels dos punts 
d’aquesta moció. 
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A continuació informa que, quan es va plantejar el tema de l’hotel de sa Ràpita, es varen reunir amb els 
tècnics per veure si calia fer una modificació del Pla Territorial de Mallorca per aprovar aquesta 
actuació.  

Aleshores els tècnics varen ser els que varen recomanar que no s’havia de fer una modificació puntual 
del Pla Territorial de Mallorca i varen dir que la manera més correcta d’actuar era tramitar-ho com un 
error material. 

Reconeix que probablement hagués estat molt més fàcil per a l’equip de govern fer, fa dos anys, una 
modificació del Pla Territorial de Mallorca i avui no estarien parlant d’aquest tema però l’equip de 
govern té per costum seguir els criteris que marquen els tècnics, agradin o no. 

Com a exemple conta que ella volia tomar l’edifici de Gesa però els tècnics del Consell de Mallorca 
varen dir que no era possible i que s’havia de protegir l’edifici i això va ser el que va defensar l’equip 
de govern. 

Exactament el mateix han fet en relació al tema de sa Ràpita. Els tècnics varen dir que era un error 
material i com a tal l’han duit i, de fet, els tècnics que varen redactar el Pla Territorial de Mallorca –que 
el coneixen a fons– són els que han anat als jutjats a donar la cara i dir que això és un error material. 

Finalment assevera que se sent satisfeta i contenta de la feina que fa el conseller executiu d’Urbanisme 
i Territori qui compta amb tota la seva confiança i, per això, li demana que no presenti la dimissió –ja 
que ella no dictarà el seu cessament– perquè crearia un seriós problema a l’equip de govern. 

Sotmesa la proposta a votació, es rebutja per tretze vots a favor (PSOE i MÉS per 
Mallorca), cap abstenció i devuit vots en contra (PP). 
 
 
TERCER PUNT DESPATX EXTRAORDINARI. MOCIÓ D’URGÈNCIA DEL 
GRUP POLÍTIC MES PER MALLORCA COANTRA LA IMPORTACIÓ DE 
FEMS D’IRLANDA DEL NORD, EN CONCRET, I FORA DE MALLORCA, 
EN GENERAL. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
El passat dia 8 de maig, la Comissió de Govern del Consell de Mallorca va donar el 
vist i plau i, per tant, va autoritzar un cop més a TIRME, a importar fems de fora de 
Mallorca, aquesta vegada des d’Irlanda del Nord. 
  
S’atempta un cop més contra el medi ambient mallorquí, autoritzant la importació de 
30.000 tones que s’afegeixen als que ja han vingut de Sabadell, de Molins de Rei i de 
Roma (Colari), deixant ben palès que pel Partit Popular tot s’hi val mentre venguin 
doblers. 
 
Tot plegat és un despropòsit. La tasca del departament que dirigeix la Sra. Catalina 
Soler atempta directament contra els valors que hauria de defensar, això és, el medi 
ambient, i en canvi es plega a les ordres del capital, dels doblers. 
  
El PP torna a permetre la importació de més fems codi LER 19.12.10, i amb aquesta 
acció els consellers del PP, arrossegats per la Sra. Soler, freguen la prevaricació, ja 
que la Comissió Balear de Medi Ambient ja va deixar ben clar que només autoritzava 
la crema de 60.000 Tn anuals de cada un dels fems de codi LER 19.12.10 i 19.12.12. 
Malgrat això, ja s’ha permès la importació de moltes més de les tones que autoritza 
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dita comissió, ja que només amb el que es va autoritzar el passat 2013 ja es superaven 
amb escreix les tones anuals autoritzades, i més si se n’afegeixen 30.000 Tn més. 
  
Des de MÉS per Mallorca considerem que no es pot posar en perill ni la salut dels 
habitants de Mallorca, ni la nostra principal activitat econòmica, que és el turisme, i 
menys si tenim en compte que la crema de fems de fora no farà que es mantingui la 
taxa d’incineració congelada. 
  
Així mateix volem deixar constància, per tercera vegada ja a aquest plenari, que els 
consellers del Partit Popular, als que recau ara l’acció de govern, han estafat a la 
ciutadania ja que al setembre de 2011 el PP va presentar i aprovar a aquest plenari una 
moció contra la importació de fems que ben aviat varen convertir en cendres, i, per 
sortir airosos de l’embull, canviaren el nom als fems importats referint-s’hi com 
“combustible derivat de residus” que al cap i a la fi és una argúcia que canvia el nom 
al fems per a què soni més amable, però el codi LER tanmateix ho recorda: Llista 
Europea de Residus, o sigui, fems. 
 
Per tot això, el grup de conselleres i consellers de MÉS per Mallorca proposa al ple 
l'adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

1.    El Ple del Consell de Mallorca suspengui definitivament la importació fems de 
fora per tal de cremar-lo a Mallorca. 
 
2.    El Ple del Consell de Mallorca anul·la les autoritzacions d’importació de fems 
aprovades a les Comissions de Govern d’octubre de 2013 i de 8 de maig de 2014. 
 
3.    El Ple del Consell de Mallorca insta la Presidenta a destituir la Sra. Soler essent 
que no compleix amb les encomanes pròpies de Consellera de Medi Ambient, ja que 
no defensa el medi ambient, més aviat permet que s’atempti contra ell facilitant la 
importació de fems de fora de Mallorca per cremar a Son Reus. 
 
 

La Sra. PALOU (MÉS per Mallorca) assenyala que avui matí la Comissió de Govern ha donat el 
vistiplau per autoritzar una vegada més l’empresa concessionària TIRME a importar fems de fora de 
Mallorca. 

Davant aquest fet, el Grup MÉS per Mallorca manifesta que és necessari, i urgent, corregir aquest 
posicionament de la institució i procedir a fer el debat d’aquesta moció. 

Sotmesa la urgència a votació, es rebutja per tretze vots a favor (PSOE i MÉS per 
Mallorca), cap abstenció i devuit vots en contra (PP). 
 
 

La presidenta aixeca la sessió, de la qual, com a secretari general, estenc aquesta acta  
amb plecs de paper números de A Nº 8245 a  A  Nº 8411. 

El secretari general     La presidenta 
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DECRETS 

PRESIDENTA 

     

DEPARTAMENT DATA 

DECRET 

TEMA COMENTARI DESTINATARI IMPORT 

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

24/03/14 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT CONT.ADMINISTRATIU 
NÚM.1 DE PALMA, PROCEDIMENT ORDINARIA 
30/2014 

NÚM.D.25/14  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

24/03/14 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT CONT.ADMINISTRATIU 
NÚM.1 DE PALMA, ACTUACIONS PA 51/2014 

NÚM.D.26/14  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

14/03/14 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT INSTRUCCIÓ NÚM. 3 
INCA, DILIGÈNCIES PRÈVIES 544/2013 

NÚM.D.24/14  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

14/03/14 COMPAREIXENÇA DAVANT LA SALA CONT.ADMINISTRATIVA DEL 
TSJ ILLES BALEARS, ACTUACIONS PO 
456/2013 

NÚM.D.23/14  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

28/03/14 PODER PER PLECS A FAVOR DE LLETRATS I PROCURADORS DE 
TRIBUNALSº 

  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

07/04/14 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT INSTRUCCIÓ NÚM.2 DE 
MANACOR DILIGÈNCIES  PRÈVIES 38/2014 

NÚM.D.27/14  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

07/04/14 COMPAREIXENÇA DAVANT LA SALA TERCERA DEL T.SUPREM 
EN RECURS CASACIÓ, ACTUACIONS 302/2011 

NÚM.D.28/14  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

07/04/14 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT SOCIAL NÚM.1 DE PALMA, 
ACTUACIONS 393/13 

NÚM.D.30/14  

HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

17/03/14 DESESTIMAR RECURS ALÇADA CONTRA RESOLUCIÓ 
CONSELLER EX. CONVOCATÒRIA BORSES 

EM.A.L  

MEDI AMBIENT 14/03/14 INADMETRE  RECURS ALÇADA PER IMPOSICIÓ SANCIÓ 
CAÇA EXP. CZ082/13 

A.C.B  

MEDI AMBIENT 14/03/14 DESESTIMAR RECURS ALÇADA PER IMPOSICIÓ SANCIÓ 
CAÇA EXP. CZ0143/12 

LL.E.V  

MEDI AMBIENT 07/04/14 INADMETRE PER EXTEMPORANI EL RECURS ALÇADA PER 
SANCIÓ DE CAÇA 

J.A.L  

MEDI AMBIENT 07/04/14 ESTIMAR RECURS ALÇADA SOBRE IMPOSICIÓ SANCIÓ 
EN MATÈRIA DE CAÇA 

L.Q.C  

MEDI AMBIENT 07/04/14 INADMETRE PER EXTEMPORANI RECURS ALÇADA PER 
SANCIÓ DE CAÇA 

J.E.L  

MEDI AMBIENT 07/04/14 INADMETRE PER EXTEMPORANI RECURS ALÇADA PER 
SANCIÓ DE CAÇA 

A.P.R  

PRESIDÈNCIA 24/03/14 AJORNAMENT DEBAT DE POLÍTICA GENERAL AMB MOTIU 
TRASPASSAMENT DEL SR. ADOLFO SUAREZ 

  

PRESIDÈNCIA 24/03/14 CORRECCIÓ 
ERRADA DECRET 

AJORNAMENT DEBAT SOBRE POLÍTICA 
GENERAL 

  

SECRETARIA 
GENERAL 

17/03/14 DECRET 
DELEGACIÓ 

FUNCIÓ CERTIFICANT DE LA PERCEPCIÓ O 
NO DE LA RENDA MÍNIMA INSERSIÓ 

  

SECRETARIA 
GENERAL 

07/04/14 APROVAR INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE ENTITATS DE 
PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

ARKA TAPONES 
SOLIDARIOS 

 

SECRETARIA 
GENERAL 

07/04/14 APROVAR INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE ENTITATS DE 
PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

FUNDACIÓ RESPIRALIA  
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SECRETARIA 
GENERAL 

07/04/14 DESESTIMAR RECURS REPOSICIÓ RELATIU INSCRIPCIÓ 
REGISTRE ENTITATS DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA 

ASOCIACIÓN DE VECINOS 
BONS AIRES ARXIDUC 

 

URBANISME I 
TERRITORI 

14/03/14 DESESTIMAR RECURS ALÇADA PER SANCIÓ URBANÍSTICA  J.C.A  

URBANISME I 
TERRITORI 

14/03/14 INADMETRE  RECURS ALÇADA PER INFRACCIÓ 
URBANÍSTICA 

CONSTRUCCIONES 
ESTELERICH RIGO S.L 

 

URBANISME I 
TERRITORI 

14/03/14 INADMETRE  RECURS ALÇADA PER INFRACCIÓ 
URBANÍSTICA 

B.B.S  

URBANISME I 
TERRITORI 

17/03/14 DESESTIMAR RECURS ALÇADA PER INFRACCIÓ 
URBANÍSTICA 

E.E.A  

URBANISME I 
TERRITORI 

17/03/14 DESESTIMAR RECURS ALÇADA PER INFRACCIÓ 
URBANÍSTICA 

M.G  

URBANISME I 
TERRITORI 

14/03/14 APROVAR  REVISIÓ PREUS PER A LA PRIMERA 
PRÒRROGA DEL CONTRACTE SERVEIS 
XARXA CARRETERES CIM, ZONA 1, 
EXP.13/2009 

COMASA  

URBANISME I 
TERRITORI 

14/03/14 APROVAR  REVISIÓ PREUS PER A LA PRIMERA 
PRÒRROGA DEL CONTRACTE SERVEIS 
XARXA CARRETERES CIM, ZONA 3, 
EXP.15/2009 

CONSTRUCCIONES LLULL 
SASTRE S.A 

 

URBANISME I 
TERRITORI 

14/03/14 APROVAR  REVISIÓ PREUS PER A LA PRIMERA 
PRÒRROGA DEL CONTRACTE SERVEIS 
XARXA CARRETERES CIM, ZONA 4, 
EXP.16/2009 

OBRAS Y 
PAVIMENTACIONES MAN 
S.A 

 

URBANISME I 
TERRITORI 

14/03/14 APROVAR  REVISIÓ PREUS PER A LA PRIMERA 
PRÒRROGA DEL CONTRACTE SERVEIS 
XARXA CARRETERES CIM, ZONA 5, 
EXP.17/2009 

CONSTRUCCIONES Y 
PAVIMENTACIONES 
SIQUIER S.A 

 

URBANISME I 
TERRITORI 

14/03/14 APROVAR  REVISIÓ PREUS PER A LA PRIMERA 
PRÒRROGA DEL CONTRACTE SERVEIS 
XARXA CARRETERES CIM, ZONA 6, 
EXP.18/2009 

AGLOMERADOS 
MALLORCA S.A 

 

URBANISME I 
TERRITORI 

14/03/14 APROVAR  REVISIÓ PREUS PER A LA PRIMERA 
PRÒRROGA DEL CONTRACTE SERVEIS 
XARXA CARRETERES CIM, ZONA 8, 
EXP.20/2009 

MELCHOR MASCARO S.A  

URBANISME I 
TERRITORI 

07/04/14 ESTIMAR  RECURS ALÇADA CONTRA RESOLUCIÓ DEL 
CONSELLER EX. URBANISME I TERRITORI DE 
DIA 18 DES.13 

R.M.P  

URBANISME I 
TERRITORI 

14/03/14 INTERPRETAR 
PAGAMENT 

TARIFA DE TRACTAMENT DELS RESIDUS DE 
CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ DESDOBLAMENT 
DE CARRETERA MA-30 I NOUS ACCESSOS 
CENTRE COMERCIAL MARRATXÍ 

UTE DRAGADOS I 
MELCHOR MASCARÓ 

 

URBANISME I 
TERRITORI 

14/03/14 INTERPRETAR 
PAGAMENT 

TARIFA DE TRACTAMENT DELS RESIDUS DE 
CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ DE LA MA-30 
ENTRE SON FERRIOL I CARRETERA INCA 

FCC CONSTRUCCION I 
AMER E HIOS 

 

URBANISME I 
TERRITORI 

14/03/14 APROVACIÓ DE LA 
REVISIÓ DE PREUS 

CERTIFICACIÓ FINAL DE LES OBRES 
CORRESPONENTS AL PROJECTE DE 
MILLORA DE LA CARRETERA MA-5020 

UTE AGLOMERADOS 
MALLORCA S.A I 
EXCAVACIONES HORTA 

 

URBANISME I 
TERRITORI 

14/03/14 DECRET SOBRE LA 
RECTIFICACIÓ 

SOBRE APROVACIÓ REVISIÓ PREUS PER  A 
LA PRIMERA PRÒRROGA DEL CONTRACTE 
SERVEIS CONSERVACIÓ XARXA 
CARRETERES CIM ZONA 2 
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VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA 

07/04/14 NOMENAMENT MEMBRES DEL CONSELL ASSESSOR DE 
CULTURA POPULAR I TRADICIONAL DE 
MALLORCA 

JOAN ROTGER SEGUÍ  

 

 
 
RESOLCIONS 

CONSELLERS 

     

DEPARTAMENT DATA 

DECRET 

TEMA COMENTARI DESTINATARI IMPORT 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL  

13/03/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20140313 UNITAT 
EMERGÈNCIES Q/2014/214 

TERCERS VARIS 2203,01 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL  

13/03/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20140314 UNITAT 
EMERGÈNCIES Q/2014/215 

AJUNTAMENT PALMA 2017,08 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL  

13/03/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20140317 UNITAT 
EMERGÈNCIES Q/2014/217 

TERCERS VARIS 2109,69 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL  

14/03/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20140318 UNITAT 
EMERGÈNCIES Q/2014/222 

TERCERS VARIS 2113,02 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL  

17/03/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20140320 UNITAT 
EMERGÈNCIES Q/2014/220 

AJUNTAMENT PALMA 2525,92 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL  

17/03/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20140319 UNITAT 
EMERGÈNCIES Q/2014/229 

TERCERS VARIS 2244,5 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL  

17/03/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20140321 UNITAT 
EMERGÈNCIES Q/2014/236 

TERCERS VARIS 2220,31 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL  

17/03/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20140322 UNITAT 
EMERGÈNCIES Q/2014/239 

ROSENBAUER ESPAÑOLA 
SA 

2987,99 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL  

18/03/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20140323 UNITAT 
EMERGÈNCIES Q/2014/245 

TERCERS VARIS 2326,02 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL  

20/03/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FACTURES 45/13000/20140324 
UNITAT EMERGÈNCIES Q/2014/294 

TERCERS VARIS 2131,43 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL  

20/03/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES.45/13000/20140326 UNITAT 
EMERGÈNCIES Q/2014/296 

PALMA CHAPA SL 2293,84 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL  

27/03/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20140328 UNITAT 
EMERGÈNCIES Q/2014/338 

OS SAFETY EQUIPMENT 
SL 

5886,23 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL  

27/03/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20140329 UNITAT 
EMERGÈNCIES Q/2014/341 

TERCERS VARIS 2109,47 
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DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL  

03/04/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20140403 UNITAT 
EMERGÈNCIES Q/2014/397 

TERCERS VARIS 2090,31 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL  

20/02/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

RECONÈIXER TEMPS D'HORES FORMACIÓ I 
COMPENSACIÓ PER HORES TREBALL 
EFECTIU 

M.A.B.  

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL  

20/02/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

RECONÈIXER TEMPS HORES FORMACIÓ I 
COMPENSACIÓ PER HORES TREBALL  

M.A.B.  

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL  

20/02/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

REC. TEMPS HORES FORMACIÓ I 
COMPENSACIÓ HORES TREBALL EFECTIU 

I.G.L.  

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL  

21/02/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

REC. TEMPS HORES FORMACIÓ I 
COMPENSACIÓ HORES TREBALL 

P. G.  

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL  

20/02/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

REC. TEMPS HORES FORMACIÓ I 
COMPENSACIÓ HORES TREBALL 

M.O.C.  

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL  

04/03/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

REC. TEMPS HORES FORMACIÓ I 
COMPENSACIÓ HORES TREBALL 

J.P.B.  

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL  

17/02/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

REC. TEMPS HORES FORMACIÓ 
ICOMPENSACIÓ HORES TREBALL 

J.A. G.C.  

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL  

02/04/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20140402 UNITAT 
EMERGÈNCIES Q/2014/380 

TERCERS VARIS 2445,03 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL  

01/04/14 ALTRES PARTICIPACIÓ EN ACTIVITATS PREVENCIÓ 
CIUTADANA 

AJUNTAMENT ALCÚDIA, 
PUBLIC EN GENERAL 

 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL  

25/03/14 ALTRES PARTICIPACIÓ EN ACTIVITATS DE 
PREVENCIÓ CIUTADANA 

AJUNTAMENT ESCORCA, 
PÚBLIC EN GENERAL 

 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL  

13/03/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

REC. TEMPS HORES FORMACIÓ I 
COMPENSACIÓ HORES TREBALL 

J.A.P.  

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL  

08/04/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20140404 UNITAT 
EMERGÈNCIES Q/2014/444 

TERCERS VARIS 2160,19 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL  

03/04/14 MODIFICACIÓ DE LA 
RESOLUCIÓ 

MODIFICIACIÓ  FORMA JUSTIFICAR 
L'APORTACIÓ ECONÒMICA CONSORCI 
"EUROLOCAL-MCA" 2012 

CONSORCI EUROLOCAL-
MALLORCA 

 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL  

19/03/14 ALTRES PRÒRROGA PROGRAMA DIREC. SEGUIMENT 
TREBALL ACTUALITZACIÓ EIEL I EXPLOTACIÓ 
DADES 

G.J.A.M.  

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL  

20/03/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. Q/2014/289 TERCERS VARIS 9403,36 
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DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL  

14/03/14 CONVOCATÒRIA 
CURS 

CONVOCATÒRIA CURS PRÀCTIC 
CERTIFICACIÓ DIGITAL I SIGNATURA 
ELECTRÒNICA 

TIC MALLORCA, 
PERSONAL AJUNTAMENT 
MCA. 

 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL  

24/03/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20140325 UNITAT 
EMERGÈNCIES Q/2014/317 

TERCERS VARIS 1970,97 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL  

24/03/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20140327 UNITAT 
EMERGÈNCIES Q/2014/320 

AJUNTAMENT PALMA 2103,51 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

18/03/14 ALTRES AUTORITZACIÓ DESCASTAMENT CABRES 
BORDES PER DANYS A L'AGRICULTURA 
VEDAT PM-11542 

J.A.T.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

18/03/14 ALTRES AUTORITZACIÓ DESCASTAMENT CABRES 
BORDES PER DANYS A L'AGRICULTURA 
VEDAT PM-10130 

M.LL.LL  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

18/03/14 ALTRES AUTORITZACIÓ REALITZACIÓ TIRADA AL 
COLOMÍ CARACTER LOCAL 

S.C. SES SALINES  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

18/03/14 ALTRES AUTORITZACIÓ REALITZACIÓ TIRADA AL 
COLOMÍ CARACTER PUNTUABLE 

S.C. SES SALINES  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

19/03/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ 
CORRESPONENT A L'APORTACIÓ 
ECONÒMICA AL INSTITUT ESPORT HÍPIC DE 
MALLORCA 

INSTITUT ESPORT HIPIC 
DE MALLORCA 

2000000 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

18/03/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURS 
CORRESPONENTS RELACIÓ Q/2014/265 
RELATIVES AL SUBMINISTRAMENT BÉNS O 
SERVEIS PROGRAMA TALLER OCUPACIÓ 
HORT DE SON AMER 

RELACIÓ Q/2014/265 1100,97 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

18/03/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURS 
CORRESPONENTS RELACIÓ Q/2014/265 
RELATIVES AL SUBMINISTRAMENT BÉNS O 
SERVEIS PROGRAMA TALLER OCUPACIÓ 
BOSC DE SON AMER 

RELACIÓ Q/2014/266 869,14 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

18/03/14 ALTRES AUTORITZACIÓ PER INSTAL·LACIO PARQUET 
REFUGI PONT ROMA 

Y.H.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

13/03/14 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES RELACIÓ Q/2014/209 5961,41 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

19/03/14 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ COMPTABLE 
J/2014/28 

839,39 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

14/03/14 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ COMPTABLE 
J/2014/27 

108,67 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

14/03/14 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ COMPTABLE 
J/2014/26 

70 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

19/03/14 ALTRES RENOVACIÓ PTC RÈGIM GENERAL VEDAT 
PM-11935 

L.LL.E.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

19/03/14 ALTRES RENOVACIÓ PTC RÈGIM GENERAL VEDAT 
PM-11686 

J.F.J.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

05/03/14 ALTRES APROVACIÓ PTC RÈGIM GENERAL VEDAT 
PM-11913 

SON SASTRE, S.L.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

20/03/14 ALTRES APROVACIÓ PTC RÈGIM GENERAL VEDAT 
PM-11945 

F.M.T.  
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DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

24/03/14 ALTRES RECUSACIÓ INSTRUCTOR EXPEDIENT 
CZ0165/13 

J.B.P.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

18/03/14 ALTRES AMPLIACIÓ VEDAT CAÇA MAJOR PM-10848 S.C. COMA CALENTA  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

20/03/14 FINALITZACIÓ 
CONTRACTE 
LABORAL 

FINALITZACIÓ CONTRACTE LABORAL P.P.G.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

11/03/14 ALTRES REVOCACIÓ RESOLUCIÓ ACUMULACIÓ 
EXPEDIENTS REEQUILIBRI ECONÒMIC 
FINANCER DE LA CONCESSIÓ DE GESTIÓ DE 
RESIDUS URBANS DE MALLORCA I 
APROVACIÓ TARIFA RSU 2014 

?  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

17/03/14 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES RELACIÓ Q/2014/240 1626,06 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

19/03/14 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES SOCIEDAD ESTATAL DE 
CORREOS Y 
TELÉGRAFOS, S.A. 

688,31 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

16/03/14 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES AGÈNCIA TRIBUTÀRIA 
ILLES BALAERS 

1523,25 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

19/03/14 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES RELACIÓ Q/2014/281 690,74 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

20/03/14 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES RELACIÓ Q/2014/292 2552,74 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

24/03/14 CONTRACTACIÓ 
PERSONAL 
LABORAL 

CONTRACTACIÓ D'UN FORESTAL AGRÍCOLA 
TALLER OCUPACIÓ HORT DE SON AMER 

SOIB  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

26/03/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DISPOSCIÓ I RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ ENEDESA ENERGIA SA 
UNIPERSONAL 

864,65 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

27/03/14 ALTRES AUTORITZACIÓ CESSIÓ TEMPORAL CAIB  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

20/03/14 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0212/13 J.A.M.L.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

11/11/13 ALTRES RENOVACIÓ PTC RÈGIM GENERAL VEDAT 
PM-10540 

J.R.R.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

25/03/14 ALTRES INFORME EMÈS PEL CAP DE SERVEI EN 
RELACIÓ SOL·LICITUD 

M.C.M.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

25/03/14 ALTRES INFORME EMÈS PEL CAP DE SERVEI EN 
RELACIÓ SOL·LICITUD 

A.O.L.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

25/03/14 ALTRES INFORME EMÈS PEL CAP DE SERVEI EN 
RELACIÓ SOL·LICITUD 

Mª.A.S.C.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

25/03/14 ALTRES INFORME EMÈS PEL CAP DE SERVEI EN 
RELACIÓ SOL·LICITUD 

J.M.P.V.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

25/03/14 ALTRES INFORME EMÈS PEL CAP DE SERVEI EN 
RELACIÓ SOL·LICITUD 

A.M.J.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

25/03/14 ALTRES INFORME EMÈS PEL CAP DE SERVEI EN 
RELACIÓ SOL·LICITUD 

J.M.P.V.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

25/03/14 ALTRES INFORME EMÈS PEL CAP DE SERVEI EN 
RELACIÓ SOL·LICITUD 

A.M.J.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

25/03/14 ALTRES INFORME EMÈS PEL CAP DE SERVEI EN 
RELACIÓ SOL·LICITUD 

C.V.V.  
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DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

25/03/14 ALTRES INFORME EMÈS PEL CAP DE SERVEI EN 
RELACIÓ SOL·LICITUD 

J.L.S.M.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

25/03/14 ALTRES INFORME EMÈS PEL CAP DE SERVEI EN 
RELACIÓ SOL·LICITUD 

F.Mª.C.F.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

25/03/14 ALTRES INFORME EMÈS PEL CAP DE SERVEI EN 
RELACIÓ SOL·LICITUD 

J.D.A.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

25/03/14 ALTRES INFORME EMÈS PEL CAP DE SERVEI EN 
RELACIÓ SOL·LICITUD 

J.A.R.R.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

25/03/14 ALTRES INFORME EMÈS PEL CAP DE SERVEI EN 
RELACIÓ SOL·LICITUD 

C.P.V.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

26/03/14 ALTRES BAIXA VEDAT PM-12017 M.M.M.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

26/03/14 ALTRES SEGREGACIÓ VEDAT PM-10386 LL.B.M.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

25/03/14 ALTRES SEGREGACIÓ VEDAT PM-11088 SON VIVES, S.A.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

20/03/14 ALTRES SEGREGACIÓ VEDAT PM-11191 J.B.G.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

20/03/14 ALTRES CANVI TITULAR VEDAT PM-10611 I.P.D.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

28/03/14 ALTRES CANVI TITULAR VEDAT PM-11088 S.P.P.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

26/03/14 ALTRES AUTORITZACIÓ CONTROL CABRES 
ASSILVESTRADES TERRENYS LLIURES 
MUNICIPI ARTÀ 

AJUNTAMENT ARTÀ  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

26/03/14 ALTRES AUTORITZACIÓ DESCASTAMENT CABRES 
BORDES PER DANYS AGRICULTURA FINCA 
CAN SEC 

J.F.E.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

26/03/14 ALTRES AUTORITZACIÓ DESCASTEMNT CABRS 
BORDES PER DANYS A L'AGRICULTURA 
FINCA CA NA MORAGUES I CAS BERGANTET 

C.G.R.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

21/03/14 ALTRES AUTORITZACIÓ DESCASTEMNT CABRS 
BORDES PER DANYS A L'AGRICULTURA 
FIVEDAT PM-12172 

G.LL.M.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

26/03/14 ALTRES AUTORITZACIÓ REALITZACIÓ PROVA TIR AL 
COLOMI CARACTER LOCAL 

S.C. ARIANY  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

27/03/14 ALTRES AUTORITZACIÓ D'ÚS INSTAL·LACIONS I 
EDIFICACIONS FINCA CAPOCORB PER 
REALITZACIÓ PROVA RRCC 

S.C. SANTANYÍ  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

27/03/14 ALTRES AMPLIACIÓ VEDAT PM-10807 IAHAI, S.A.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

20/03/14 ALTRES AUTORITZACIÓ CAPTURA CONILLS B.N.S.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

20/03/14 ALTRES AUTORITZACIÓ CAPTURA TUDONS I 
TORTERA TURCA 

M.B.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

20/03/14 ALTRES AUTORITZACIÓ CAPTURA TUDOSN I 
TORTERES 

D.S.T.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

21/03/14 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0226/13 J.C.N.G. 565,16 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

21/03/14 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0228/13 J.LL.V. 451 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

21/03/14 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0237/13 M.J.P.C. 78,02 
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DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

21/03/14 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0238/13 J.G.A. 604,18 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

21/03/14 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0204/13 J.P.L.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

21/03/14 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0205/13 B.P.C.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

21/03/14 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0045/13 R.P.P. 1413 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

21/03/14 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0044/13 N.C.LL. 1022 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

21/03/14 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0136/13 B.C.R. 60 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

21/03/14 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0175/13 J.B.R. 60 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

21/03/14 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0176/13 M.F.M. 69,01 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

21/03/14 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0179/13 E.D.R. 60 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

21/03/14 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0180/13 M.H.S. 60 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

21/03/14 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0187/13 P.M.M. 60 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

21/03/14 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0224/13 A.P.V. 460,01 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

21/03/14 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0200/13 F.G.R. 369,01 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

21/03/14 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0217/13 M.V.d.C 1322,1 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

01/04/14 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ021813 S.M.G. 60 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

21/03/14 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0221/13 I.M.S. 570,3 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

21/03/14 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0225/13 P.F.H. 643,28 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

31/03/14 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

AUTORITZACIÓ DESPLAÇAMENT COMISSIÓ 
SERVEIS 

I.F.G.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

27/03/14 ALTRES RECONEIXEMENT RESPONSABILITAT I 
PAGAMENT ANTICIPAT SANCIÓ EXPEDIENT 
CZ14/0043 

B.C.F. 60 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

31/03/14 ALTRES RECONEIXEMENT RESPONSABILITAT I 
PAGAMENT ANTICIPAT SANCIÓ EXPEDIENT 
CZ0235/13 

B.B.S. 318,02 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

27/03/14 ALTRES RECONEIXEMENT RESPONSABILITAT I 
PAGAMENT ANTICIPAT SANCIÓ EXPEDIENT 
CZ14/0041 

J.G.R. 399,11 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

26/03/14 ALTRES RENOVACIÓ PADRÓ VEDATS CAÇA 
TEMPORADA 2014/2015 

?  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

01/04/14 ALTRES AUTORITZACIÓ CONTROL COLOMS F.M.S.C.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

02/04/14 ALTRES AUTORITZACIÓ REALITZACIÓ PROVA 
COMPACK SPORTING PUNTUABLE 

CLUB BALEAR 
RECORRIDOS DE CAZA 
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DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

02/04/14 ALTRES AUTORITZACIÓ REALITZACIÓ PROVA 
COMPACK SPORTING PUNTUABLE 

CLUB BALEAR 
RECORRIDOS DE CAZA 

 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

25/03/14 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BETRETA CAIXA FIXA RELACIÓ COMPTABLE 
J/2014/33 

120,92 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

25/03/14 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BETRETA CAIXA FIXA RELACIÓ COMPTABLE 
J/2014/32 

157,3 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

26/03/14 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES RELACIÓ Q/2014/339 1774,41 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

21/03/14 ALTRES SEGREGACIÓ VEDAT PM-11191 S.C. FELANITX  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

31/03/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS A LA RELACIÓ Q/2014/109 
RELATIVES AL SUBMINISTRAMENT BÉNS O 
SERVEIS REFUGI SON AMER 

RELACIÓ Q/2014/109 5088,26 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

31/03/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS A LA RELACIÓ Q/2014/369 
RELATIVES AL SUBMINISTRAMENT BÉNS O 
SERVEIS REFUGI SON AMER 

REBERESC, S.L. 707,93 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

25/03/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS A LA RELACIÓ Q/2014/328 
RELATIVES AL SUBMINISTRAMENT BÉNS O 
SERVEIS REFUGI MULETA 

ALMACENES RULLAN, S.A. 155,97 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

24/03/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS A LA RELACIÓ Q/2014/315 
RELATIVES AL SUBMINISTRAMENT BÉNS O 
SERVEIS REFUGI MULETA 

RELACIÓ Q/2014/315 5823,04 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

27/03/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS A LA RELACIÓ Q/2014/343 
RELATIVES AL SUBMINISTRAMENT BÉNS O 
SERVEIS REFUGI TOSSALS VERDS 

REBERESC, S.L. 246,05 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

07/04/14 INCLUSIÓ NÒMINA 
PER DIETES 

INCLUSIÓ EN NÒMINA INDEMNITZACIONS 
PER RAÓ SERVEI 

I.F.G. 254,73 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

03/04/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ FACTURES CORRESPONENTS A 
LA RELACIÓ Q/2014/112 RELATIVES AL 
SUBMINISTRAMENT BÉNS O SERVEIS REFUGI 
TOSSALS VERDS 

RELACIÓ Q/2014/112 620,66 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

04/04/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ FACTURES CORRESPONENTS A 
LA RELACIÓ Q/2014/400 RELATIVES AL 
SUBMINISTRAMENT BÉNS O SERVEIS TALLER 
OCUPACIÓ L'HORT DE SON AMER 

RELACIÓ Q/2014/400 967,27 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

03/04/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ FACTURES CORRESPONENTS A 
LA RELACIÓ Q/2014/394 RELATIVES AL 
SUBMINISTRAMENT BÉNS O SERVEIS REFUGI 
TOSSALS VERDS 

REBERSEC, S.L. 575,2 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

04/04/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ FACTURES CORRESPONENTS A 
LA RELACIÓ Q/2014/401 RELATIVES AL 
SUBMINISTRAMENT BÉNS O SERVEIS TALLER 
OCUPACIÓ COSC DE SON AMER 

RELACIÓ Q/2014/401 869,23 
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DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

03/04/14 ALTRES AUTORITZACIÓ INSTAL·LACIÓ PANCARTA 
EXTERIOR REFUGI CAN BOI 

M.D.S.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

31/03/14 ALTRES INICI EXPEDIENT PRÒRROGA I REVISI¿¿O DE 
LA RENDA CONTRACTE LLOGUER DATA 
24/07/2006 FINCA CAPOCORB D'EN MUNAR 

?  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

01/04/14 ALTRES NO INCOACIÓ EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ14/0030 

M.R.V.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

01/04/14 ALTRES NO INCOACIÓ EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ14/0032 

M.R.C.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

04/04/14 ALTRES AUTORITZACIÓ CONTROL TUDONS J.A.M.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

04/04/14 ALTRES AUTORITZACIÓ PROVA CAÇA PRÀCTICA 
SENSE ABATIMENT 

S.C. SA POBLA  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

04/04/14 ALTRES AUTORITZACIÓ PROVA CAÇA PRÀCTICA 
SENSE ABATIMENT 

S.C. SA POBLA  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

04/04/14 ALTRES AUTORITZACIÓ PROVA CAÇA PRÀCTICA 
SENSE ABATIMENT 

S.C. SA POBLA  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

04/04/14 ALTRES AUTORITZACIÓ PROVA SAN HUBERTO  S.C. SA POBLA  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

08/04/14 ALTRES ALTA VEDAT CAÇA MAJOR PM-10560 A.G.M.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

08/04/14 ALTRES CREACIÓ ZONA ENSINISTRAMENT VEDAT PM-
11503 

S.C. SES SALINES  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

07/04/14 ALTRES SEGREGACIÓ VEDAT PM-10248 INVERSIONES LLEVANT, 
S.A. 

 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

03/04/14 ALTRES AMPLIACIÓ VEDAT PM-10905 J.B.G.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

31/03/14 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0223/13 J.C.S. 2452 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

08/04/14 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR CZ01250/13 A.R.C. 60 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

02/04/14 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR CZ14/0008 G.P.S. 525,25 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

02/04/14 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR CZ14/0044 G.V.V. 451 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

02/04/14 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR CZ14/0042 M.S.J. 1473 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

02/04/14 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0163/13 S.M. 2001 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

08/04/14 ALTRES INFORME EMÈS PEL CAP DE SERVEI EN 
RELACIÓ SOL·LICITUD 

Mª.M.C.B.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

01/04/14 ALTRES INFORME EMÈS PEL CAP DE SERVEI EN 
RELACIÓ SOL·LICITUD 

M.P.B.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

01/04/14 ALTRES INFORME EMÈS PEL CAP DE SERVEI EN 
RELACIÓ SOL·LICITUD 

M.P.B.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

01/04/14 ALTRES INFORME EMÈS PEL CAP DE SERVEI EN 
RELACIÓ SOL·LICITUD 

M.P.B.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

01/04/14 ALTRES INFORME EMÈS PEL CAP DE SERVEI EN 
RELACIÓ SOL·LICITUD 

M.G.F.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

01/04/14 ALTRES INFORME EMÈS PEL CAP DE SERVEI EN 
RELACIÓ SOL·LICITUD 

M.A.P.B.  
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DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

01/04/14 ALTRES INFORME EMÈS PEL CAP DE SERVEI EN 
RELACIÓ SOL·LICITUD 

G.F.O.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

01/04/14 ALTRES INFORME EMÈS PEL CAP DE SERVEI EN 
RELACIÓ SOL·LICITUD 

R.G.F.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

08/04/14 ALTRES INFORME EMÈS PEL CAP DE SERVEI EN 
RELACIÓ SOL·LICITUD 

Mª.M.C.B.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

01/04/14 ALTRES INFORME EMÈS PEL CAP DE SERVEI EN 
RELACIÓ SOL·LICITUD 

F.R.R.M.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

08/04/14 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES RELACIÓ Q/2014/453 3648,6 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

07/04/14 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES COMPAÑIA 
CONCESIONARIA DEL 
TUNEL DE SOLLER, S.A. 

1101,65 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

08/04/14 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES RELACIÓ Q/2014/456 3459,52 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

07/04/14 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES RELACIÓ Q/2014/442 3739,88 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

10/04/14 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES RELACIÓ Q/2014/473 1268,81 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

08/04/14 ALTRES DETERMINACIÓ PERÍODES HÀBILS DE CAÇA I 
VEDES ESPECIALS TEMPORADA 2014/15 

?  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

09/04/14 ALTRES CREACIÓ ZONA ENSINISTRAMENT CANS DE 
CAÇA AL VEDAT PM-10310 

GRUP TRIPLE, S.L.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

11/04/14 ALTRES RENOVACIÓ PTC RÈGIM GENERAL VEDAT 
PM-10068 

F.S.A.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

11/04/14 ALTRES RENOVACIÓ PTC RÈGIM GENERAL VEDAT 
PM-10013 

J.S.C.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

11/04/14 ALTRES RENOVACIÓ PTC RÈGIM GENERAL VEDAT 
PM-10611 

I.D.P.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

14/04/14 ALTRES AUTORITZACIÓ CAPTURA CONILLS B.B.N.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

10/04/14 ALTRES AUTORITZACIÓ CAPTURA CGALLINES 
ASSILVESTRADES 

P.G.B.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

10/04/14 ALTRES AUTORITZACIÓ CAPTURA CONILLS M.G.P.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

10/04/14 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES RELACIÓ Q/2014/472 366,56 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

05/03/14 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

Quilometres de febrer 2014  (58qm.) Sr. J.A.B. 13,93 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

07/03/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Ftres. 256 i 257-A-2013 de 30/11/2013 relatiu a la 
contratació del serv.d'assessorament tèc. i 
manteniment dels jardins dels jardins de Raixa. 

Sr.Antonio G-D. S. 2089,76 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

07/03/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2014/185 Subministrament de toner i 
higienització d'agua. 

D. Universal, SL/ Font Oasis, 
SL 

224,24 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

07/03/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Fact.841402731 de 8/2/14 CANON ESPAÑA,SA 167,1 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

07/03/14 INICIAR EXPEDIENT Reclamació dels interessos de demora pel retard 
en l'abonament en les factres. 

UP7 BALEAR, SL UTE 0 
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DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

10/03/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Subcripció diari Última Hora per l'OIT de Plça 
Reina/ Subministrament residu sòlid i telèfon OIT 
aeroport. 

MIFU, SA / AENA 
AEROPORTS 

491,29 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

11/03/14 INICIAR EXPEDIENT Redistribució de la despesa del contracte relatiu al 
servei de manteniment del programa de gestió de 
RRHH. 

Carlos Castilla Ingenieros, 
SA 

0 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

11/03/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Derivada de fact.núm.841402733 de data 8/2/14 CANON ESPAÑA, SA 166,58 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

11/03/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Derivada de fact. núm.841402735 de 8/2/2014 CANON ESPAÑA, SA 167,1 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

11/03/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Derivada de fact.núm.841402732 data 8/2/2014 CANON ESPAÑA, SA 196,48 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

11/03/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2014/201 Impost de bens inmobles de les OITs 
turístiques 

Ajuntament de Palma 650,13 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

12/03/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2014/204 Telefon sense fil per oficina turística Grupo Royal Telecom, S.L 37,8 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

12/03/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2014/203  Diversos segons relació 
adjunta 

2485,52 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

14/03/14 INICIAR EXPEDIENT Modificació per ampliació i redistribució de la 
despesa relatiu al serv. de manteniment tècnic del 
sistema d'emmagatzematge corporatiu, backup i 
servidors. 

Hewlett Packard Española, 
SL 

0 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

14/03/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2014/223 Etiquetes dimo/Subscripció revista 
jdca. 

Distribuciones Universal 
Mallorca/Consejo 
Gral.Nacional 

336,65 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

14/03/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2014/220  Diversos segons relació 
adjunta 

1295,76 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

14/03/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2014/221 Despeses aigua gener 2014 Manantial de Salut, SL 112,93 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

17/03/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Manteniment gestió incidències i inventari 
informàtic del 1/1/14 a 31/12/14 

Espiral Microsistema, SL 5862,45 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

17/03/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Manteniment i suport aplicació biblioteques 2014 Innovative Interface Limit 21778,79 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

17/03/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Manteniment del programa de gestió de refugis de 
1/1/2014 al 31/12/2014. 

Evolució Informàtica 
Hotelera, SL 

10744,8 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

17/03/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Manteniment sistema de gestió econòmica de 
1/1/2014 a 31/12/2014. 

Aytos. CPD, SL 5425,35 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

17/03/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Manteniment antivíric corporatiu PC-servidors del 
1/1/2014 a 27/1/2014. 

Informàtica El Corte Inglès 
S.A. 

1030,86 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

18/03/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

R.O. derivat a fact. 841325111 de 5/12/14 a la 
Assessoría Jurídica corresponent a desembre 
2013. 

Canon España, SA. 167,1 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

18/03/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

R.O. derivat a fact. 841325115 de 5/12/14 a la 
Secretaria Tècnica corresponent a desembre 
2013. 

Canon España, SA 167,1 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

18/03/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

R.O. derivat a fact. 841325113 de 5/12/14 a la 
Gabinet de Premsa corresponent a desembre 
2013. 

Canon España, SA 166,58 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

18/03/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

R.O. derivat a fact. 841325112 de 5/12/14 a la 
Secretaria General corresponent a desembre 
2013. 

Canon España, SA 196,48 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

18/03/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Manteniment webmail i agenda corporatiu 2013-
2014 (del 1/1/14 al 30/11/14) 

El Corte Inglés, SA 16151,22 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

18/03/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Manteniment del Programa de Traçat de 
Carreteres (CLIP) (del 1/1/14 al 31/12/14) 

TOOL, SA 4411,91 
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DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

19/03/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Manteniment i actualització de diferents llicències 
d'eines CAD.  

Semiconductores y 
sistemas, SA 

4043,42 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

19/03/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2014/280 Renovació de la marca Consell de 
Mallorca 

JP MARCAS 2010, SL 1560 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

19/03/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2014/279 Senyalitzacións i medis d'evacuació a 
Raixa 

Extint Nord, SL 1277,83 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

20/03/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Aprovació l'adquisició centralitzada amb A.G.E. 
relatiu al subministrament d'una fotocopiadora-
impresora pel Serv. d'Informàtica. 

Canon España, SA 5423,73 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

20/03/14 AUTORITZACIÓ 
CONTRACTE 
FACTORING 

Subministrament de 18 ordinadors complets pel 
CIM 

Hewlett-Packrd Española, 
SL 

16422,12 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

21/03/14 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

J/2014/30  Diversos segons relació 
adjudicació  

471,63 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

13/03/14 INCLUSIÓ NÒMINA 
PER DIETES 

Despeses per assistir a la fira turística ITB de 
Berlín del 5 al 9 març de 2014. 

Sr.L.A.Q.Ll. 736,75 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

28/02/14 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT 

Despeses per assistir a la fira turística ITB de 
Berlín del 5 al 9 març de 2014. 

Sr. L.A.Q.Ll. 0 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

20/03/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2014/278 Subministrament de toner HP 3530 
d'agua per D.I.Projectes. 

Distribuidora Universal 
Mllca,SL/Font Oasis, S.L. 

186,39 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

26/03/14 ALTRES Aprovació programa implantació i mantenimejt del 
Codi Ètic de bon Govern i Transparencia del CIM 
relatiu al nou accés de peticions, suggeriments i 
queixes a la web del CIM 

S.T.Presidéncia 0 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

03/03/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

Cus firma electrónica i DNI electrónic. 20h. Sra.F.R.P. 0 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

03/03/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

Curs de Gestió i administració de d'entorn virtual 
Moodle (on-line). 18h 

Sr.R.M.R. 0 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

03/03/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

Curs de Gestió i administració de l'entorn virtual 
Moodle (on-line).18h 

Sr.R.P.M. 0 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

05/03/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

Curs: Gestió documental i arxiu electrònic.20h Sra.M.V.F. 0 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

05/03/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

Curs: Eines de comunicació i expressió escrita en 
català. 30h 

Sr. J.B.P.F. 0 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

21/03/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2014/314 Di versos segons relació 
adjunta 

2001,71 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

21/03/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2014/323 Provisió de Fons P.O. per informe 
pericial al procediment ord. 584/2008 

Sr.P.P.V.C. 5000 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

25/03/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Assignació Grups polítics abril 2014 PP, PSIB-PSOE I Grup 
polític Coalició Mes per 
Mallorca 

16933,56 
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DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

25/03/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Per subvenció nominativa per finançament del 
projecte Finestreta Única Empresarial 

Cambra Oficial de Comerç, 
Indústria i Navegació de 
Mallorca 

3743,21 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

25/03/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Assignació grups polítics març 2014 PP, PSIB-PSOE I Grup 
polític Coalició Mes per 
Mallorca 

16933,56 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

26/03/14 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

Relatiu al serv.de direcció de la defensa jurídica 
del CIM reft. a la venda de Can Domenge 

Buffete Coca y Asociados, 
SL 

18150 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

31/03/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT DE L'OBLIGACIÓ DERIVAT 
DE LA FACTURA INCLOSA EN EL RO N.APUNT 
PREVI 920140002081 REFERENT AL  SERVEI 
DE RECEPCIÓ, VIA INTERNET, DE LES 
NOTÍCIES REFERENTS A BALEARS DE 
L'AGÈNCIA EFE , MESOS DE NOVEMBRE I 
DESEMBRE DE 2013. 
 

AGENCIA EFE SA 
 

1977,38 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

31/03/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT DE L'OBLIGACIÓ DERIVAT 
DE LA FACTURA INCLOSA EN EL RO N.APUNT 
PREVI 920140002082 REFERENT AL  SERVEI 
DE RECEPCIÓ, VIA INTERNET, DE LES 
NOTÍCIES REFERENTS A BALEARS DE 
L'AGÈNCIA EUROPA PRESS , MES DE 
DESEMBRE DE 2013. 
 

 EUROPA PRESS 
DELEGACIONES SA 
 

911,25 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

04/04/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

APROVAR, AUTORITZAR, DISPOSAR I 
RECONÈIXER LES OBLIGACIONS DERIVADES 
DE LES FACTURES INCLOSES EN LA RELACIÓ 
Q/2014/418 
 
 

DIVERSOS SEGONS 
RELACIÓ ADJUNTA 
 

8689,06 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

08/04/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER LES 
OBLIGACIONS DE LES COSTES PEÇA 
SEPARADA DE MESURES CUTELARS 
PROCEDIMENT ABREUJAT 22/2014 INCLÒSES 
EN LA RELACIÓ Q/2014/445 
DIVERSOS SEGONS RELACIÓ ADJUNTA 
 
 

EDITORA BALEAR, SA 14570,56 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/02/14 ALTA DE PERSONAL DENEGACIÓ DE PAGAMENT FRACCIONAT DE 
DEUTE 

M.I.L.C. 148829,04 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/02/14 DEVOLUCIÓ 
INGRESSOS 

DEVOLUCIÓ INGRESSOS INDEGUTS A.F.R. 72,9 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

06/02/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT BESTRETA 100% APORTACIÓ 
ANUAL 

FUNDACIÓ CASA MUSEU 
LLORENÇ VILLALONGA, 
PARE GINARD I BLAI 
BONET 

289000 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

06/02/14 INICIAR EXPEDIENT INICI EXPEDIENT CONTRACTACIÓ OBRES 
ADEQUACIÓ I INSTAL·LACIÇO ESPAI D'UN 
CENTRE DE PROCÉS DE DADES 

?  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

06/02/14 ALTRES DECLARACIÓ DE CRÈDIT INCOBRABLE G.L. 202 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

06/02/14 ALTRES DECLARACIÓ DE CRÈDIT INCOBRABLE J.C.A. 929,03 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

06/02/13 ALTRES DECLARACIÓ DE CRÈDIT INCOBRABLE S.S.I. 262 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

06/02/14 ALTRES DECLARACIÓ DE CRÈDIT INCOBRABLE V.C.P. 751 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

06/02/14 ALTRES DECLARACIÓ DE CRÈDIT INCOBRABLE S.I.N. 303 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

06/02/14 ALTRES DECLARACIÓ DE CRÈDIT INCOBRABLE M.A.M. 630,3 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

06/02/14 ALTRES DECLARACIÓ DE CRÈDIT INCOBRABLE J.L.B. 451 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

06/02/14 ALTRES DECLARACIÓ DE CRÈDIT INCOBRABLE S.B.M. 451 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

17/03/14 ALTRES IMPARTICIO ACTIVITAT FORMATIVA CURS 
GESTIO CONTINGUTS WEB 

FCC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

17/03/14 ALTRES INCLUSIO NOMINA AJUDES PROTESIS PERSONAL ADSCRIT AL 
CIM 

2644,9 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

17/03/14 PERMIS 
MATERNITAT/PATER
NITAT 

LLICENCIA/PERMIS/INCAPACITAT TEMPORAL LRS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

07/02/14 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ DE BESTRETA DE CAIXA FIXA SERVEIS GENERALS 3695,73 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

07/02/14 ALTRES DECLARACIÓ DE CRÈDIT INCOBRABLE B.H.P. 161 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

07/02/14 ALTRES DECLARACIÓ DE CRÈDIT INCOBRABLE P.S.S. 201,9 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

07/02/14 ALTRES DECLARACIÓ DE CRÈDIT INCOBRABLE A.T.B. 101 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

07/02/14 ALTRES DECLARACIÓ DE CRÈDIT INCOBRABLE P.S. 303 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

07/02/14 ALTRES DECLARACIÓ DE CRÈDIT INCOBRABLE A.C.V. 101 
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DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

10/02/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES FUNCIONAMENT 
ORDINARI LLAR DE LA JOVENTUT 

? 713,13 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

10/02/14 AUTORITZACIÓ 
ASSISTÈNCIA 
CURSOS 

AUTORITZACIÓ ASISTÈNCIA CURS 
"ASPECTOS PRÁCTICOS DE LA 
CONTRATACIÓN ii ASPECTOS INICIALES Y 
EFECUCIÓN DE LOS CONTRATOS" 

PERSONAL ADSCRIT AL 
DEPARTAMENT 
D'HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

10/02/14 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 297/2013 ANLUGA S.A. 3675 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

10/02/14 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 165/2013 B.A.A. 514 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

11/02/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT APORTACIÓ MARÇ 2014 FUNDACIÓ CASA MUSEU 
LLORENÇ VILLALONGA, 
PARE GINARD I BLAI 
BONET 

53842,17 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

11/02/14 ALTRES DECLARACIÓ DE CRÈDIT PARCIALMENT 
INCOBRABLE 

A.R.N. 1 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

11/02/14 ALTRES DECLARACIÓ DE CRÈDIT INCOBRABLE R.P.G. 202 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

11/02/14 ALTRES DECLARACIÓ DE CRÈDIT INCOBRABLE D.G.R. 3153,05 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

11/02/14 ALTRES DECLARACIÓ DE CRÈDIT INCOBRABLE F.S.H. 101 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

11/02/14 ALTRES DECLARACIÓ DE CRÈDIT INCOBRABLE J.L.R.P. 511,08 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

11/02/14 ALTRES DECLARACIÓ DE CRÈDIT INCOBRABLE A.C.B. 101 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

11/02/14 ALTRES DECLARACIÓ DE CRÈDIT INCOBRABLE I.D. 193,87 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

11/02/14 ALTRES DECLARACIÓ DE CRÈDIT PARCIALMENT 
INCOBRABLE 

O.J.G.M. 196,96 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

11/02/14 ALTRES DECLARACIÓ DE CRÈDIT INCOBRABLE S.C. 101 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

11/02/14 INICIAR EXPEDIENT INICI EXPEDIENT ALTERACIÓ QUALIFICACIÓ 
JURÍDICA I DECLARACIÓ COM A PARCEL·LA 
SOBRANT D'UN TERRENY EXPROPIAT COM A 
FINCA 43 DE LLUBÍ 

?  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

12/02/14 INICIAR EXPEDIENT INICI EXPEDIENT CONTRACTACIÓ OBRA DE 
PRIMERA CONSOLIDACIÓ DE CAN WEYLER 

?  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

12/02/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT APORTACIÓ ABRIL  FUNDACIÓ CASA MUSEU 
LLORENÇ VILLALONGA, 
PARE GINARD I BLAI 
BONET 

20776,79 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

12/02/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT INTERESSOS SUBVENCIÓ 
PROJECTE 3377 "MODIFICACIÓ DEL TRAÇAT 
DEL CAMÍ DEL RAFAL" 

AJUNTAMENT DE BÚGER 16410,06 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

12/02/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT COMISSIÓ PER PERCENTATGE 
DE DESCOMPTE DE TPV 

CAIXABANK S.A.  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

12/02/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT COMISSIÓ PER PERCENTATGE 
DE TPV 

MARE NOSTRUM S.A. 52,42 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

12/02/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT COMISSIÓ PER PERCENTATGE 
DE TPV 

MARE NOSTRUM S.A. 52,42 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

12/02/14 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 262/2013 M.F.A. 462,76 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

12/02/14 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 265/2013 J.I.L. 286,11 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

12/02/14 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 197/2013 C.P. C/ PARE BARTOMEU 
POU, 42 DE PALMA 

365,55 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

12/02/14 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 239/2013 B.L.O. 1284,24 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

12/02/14 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 264/2013 CONST. TONI CARRERAS I 
FILLS S.L. 

682,22 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

12/02/14 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 290/2013 E.O.R. 833,4 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

12/02/14 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 240/2013 J.L.M. 261,73 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

12/02/14 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 260/2013 GESA GAS S.A. 16531,2 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

12/02/14 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 292/2013 G.S.P. 790,93 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

12/02/14 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 293/2013 MARRATXI MALLORCA 
2012 INMOBILIARIA Y 
GESTIÓN S.L.U. 

15339,94 
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DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

12/02/14 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 282/2013 M.M.C.A.C. 1913,36 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

12/02/14 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 281/2013 C.G.S. 396,49 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

12/02/14 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 276/2013 CONSTRUCCIONES 
SALEM S.A. 

1540,11 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

12/02/14 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 259/2013 B.P.I. 158,77 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

12/02/14 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 238/2013 WESTINVEST HOTEL 
PORT SOLLER S.L.U. 

16368,62 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

12/02/14 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 266/2013 RACHEL INVEST SLU 772,71 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

12/02/14 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 208/2013 KIABI ESPAÑA KSCE S.A. 610 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

12/02/14 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 291/2013 S'ILLOT 2000 S.L. 838,18 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

12/02/14 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 256/2013 J.M.M.F. 4282 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

12/02/14 ALTRES DECLARACIÓ DE CRÈDIT INCOBRABLE M.T.A. 101 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

12/02/14 ALTRES DECLARACIÓ DE CRÈDIT INCOBRABLE M.F.M. 451 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

12/02/14 ALTRES DECLARACIÓ DE CRÈDIT INCOBRABLE M.C. 403 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

12/02/14 ALTRES DECLARACIÓ DE CRÈDIT INCOBRABLE M.C.R. 451 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

12/02/14 ALTRES DECLARACIÓ DE CRÈDIT INCOBRABLE D.C. 202 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13/02/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT APORTACIÓ MAIG FUNDACIÓ CASA MUSEU 
LLORENÇ VILLALONGA, 
PARE GINARD I BLAI 
BONET 

20776,79 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13/02/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT "JOCS ESPORTIUS ESCLARS 
2013-2014" 

ESPORTS 85 S.L. 11885,67 



 123

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13/02/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES FUNCIONAMENT 
ORDINARI LA MISERICÒRDIA 

? 1338,11 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

14/02/14 ALTRES CANCEL·LACIÓ DIPÒSIT PREU JUST FINCA 33 
OBRA "VARIANT DE LLUBÍ" 

R.P.F. 4816 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

14/02/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

APROVACIÓ LIQUIDACIÓ PREU PÚBLIC PEL 
CONTROL DE QUALITAT DE LES OBRES 
PÚBLIQUES A LES CARRETERES 

UTE SEGUNDO CINTURÓN 
PALMA 

11811,5 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

14/02/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

APROVACIÓ LIQUIDACIÓ PREU PÚBLIC PEL 
CONTROL DE QUALITAT DE LES OBRES 
PÚBLIQUES A LES CARRETERES 

MATIAS ARROM BIBILONI 
S.L. 

4314,63 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

14/02/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

APROVACIÓ LIQUIDACIÓ PREU PÚBLIC PEL 
CONTROL DE QUALITAT DE LES OBRES 
PÚBLIQUES A LES CARRETERES 

FIRMES Y ASFALTOS DEL 
SUR S.L. 

5947,95 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

14/02/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

APROVACIÓ LIQUIDACIÓ PREU PÚBLIC PEL 
CONTROL DE QUALITAT DE LES OBRES 
PÚBLIQUES A LES CARRETERES 

UTE FCC CONSTRUCCION 
S.A. I AMER HIJOS S.A. 

3205,73 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

14/02/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

APROVACIÓ LIQUIDACIÓ PREU PÚBLIC PEL 
CONTROL DE QUALITAT DE LES OBRES 
PÚBLIQUES A LES CARRETERES 

UTE CONEXIÓN MOLINAR 1031,34 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

14/02/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

APROVACIÓ LIQUIDACIÓ PREU PÚBLIC PEL 
CONTROL DE QUALITAT DE LES OBRES 
PÚBLIQUES A LES CARRETERES 

MATIAS ARROM BIBILONI 
S.L. 

1503,41 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

14/02/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

APROVACIÓ LIQUIDACIÓ PREU PÚBLIC PEL 
CONTROL DE QUALITAT DE LES OBRES 
PÚBLIQUES A LES CARRETERES 

COMSA S.A. 1435,86 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

14/02/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

APROVACIÓ LIQUIDACIÓ PREU PÚBLIC PEL 
CONTROL DE QUALITAT DE LES OBRES 
PÚBLIQUES A LES CARRETERES 

UTE EIX PONENT 
LLEVANT 

2602,26 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

14/02/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

APROVACIÓ LIQUIDACIÓ PREU PÚBLIC PEL 
CONTROL DE QUALITAT DE LES OBRES 
PÚBLIQUES A LES CARRETERES 

MATIAS ARROM BIBILONI 
S.L. 

136,94 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

14/02/14 AUTORITZACIÓ 
ASSISTÈNCIA 
CURSOS 

AUTORITZACIÓ ASSISTÈNCIA CURS 
"REHABILITACIÓ D'EDIFICIS" 

M.T.P. 450 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

14/02/14 ALTRES ADSCRIPCIÓ VEHICLES RENAULT KANGOO 
MATRÍCULES 4810BSH I 4811BSH I FORD 
FUSION MATRÍCULA 3708GKC 

AGÈNCIA DE PROTECCIÓ 
DE LA LEGALITAT 
URBANÍSTICA DE 
MALLORCA 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

14/02/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

APROVACIÓ LIQUIDACIÓ PREU PÚBLIC PEL 
CONTROL DE QUALITAT DE LES OBRES 
PÚBLIQUES A LES CARRETERES 

UTE EIX CENTRAL 906,19 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

14/02/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

APROVACIÓ LIQUIDACIÓ PREU PÚBLIC PEL 
CONTROL DE QUALITAT DE LES OBRES 
PÚBLIQUES A LES CARRETERES 

MELCHOR MASCARÓ S.A. 1945,69 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

14/02/14 ALTRES DECLARACIÓ DE CRÈDIT INCOBRABLE J.M.T. 1413 
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DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

14/02/14 ALTRES DECLARACIÓ DE CRÈDIT INCOBRABLE J.L.P. 60 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

14/02/14 ALTRES DECLARACIÓ DE CRÈDIT INCOBRABLE E.A.S. 101 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

11/03/14 ALTRES CURSOS DESFRIBIL·LADOR SEMIAUTOMATIC 
EXTERN-DESA 

PERSONAL ADSCRIT AL 
CIM 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

17/03/14 INICIAR EXPEDIENT EXPEDIENT AJUDA ESCOLARITAT LRS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

17/03/14 REDUCCIÓ 
JORNADA LABORAL 

REDUCCIO JORNADA LABORAL LRS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13/03/14 NOMENAMENT 
FUNCIONARI INTERÍ 

NOMENAMENT II/O PRESA POSSESSIO LLOC 
TREBALL (ART 10.1.b LLEI 7/2007 I ART 15.2.b 
LLEI 3/2007) 

CPM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13/03/14 PERMIS 
MATERNITAT/PATER
NITAT 

LLICENCIA/PERMIS/ INCAPACITAT TEMPORAL IIV  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

11/03/14 NOMENAMENT 
FUNCIONARI INTERÍ 

LLICENCIA/PERMIS/ INCAPACITAT TEMPORAL 
(IT ANOTACIO INCAPACITAT TEMPORAL  
100%) 

JMPS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

11/03/14 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLICENCIA/PERMIS/ INCAPACITAT TEMPORAL 
(IT ANOTACIO INCAPACITAT TEMPORAL  
100%) 

JMPS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

11/03/14 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLICENCIA/PERMIS/ INCAPACITAT TEMPORAL 
(IT ANOTACIO INCAPACITAT TEMPORAL  
100%) 

AOL  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

11/03/14 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLICENCIA/PERMIS/ INCAPACITAT TEMPORAL 
(IT ANOTACIO INCAPACITAT TEMPORAL  
100%) 

AGN  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

11/03/14 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLICENCIA/PERMIS/ INCAPACITAT TEMPORAL 
(IT ANOTACIO INCAPACITAT TEMPORAL  
100%) 

JMBG  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

11/03/14 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLICENCIA/PERMIS/ INCAPACITAT TEMPORAL 
(IT ANOTACIO INCAPACITAT TEMPORAL  
100%) 

JRF  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

11/03/14 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLICENCIA/PERMIS/ INCAPACITAT TEMPORAL 
(IT ANOTACIO INCAPACITAT TEMPORAL  
100%) 

JGOA  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

11/03/14 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLICENCIA/PERMIS/ INCAPACITAT TEMPORAL 
(IT ANOTACIO INCAPACITAT TEMPORAL  
100%) 

MPMM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

11/03/14 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLICENCIA/PERMIS/ INCAPACITAT TEMPORAL 
(IT ANOTACIO INCAPACITAT TEMPORAL  
100%) 

FJCO  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

11/03/14 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLICENCIA/PERMIS/ INCAPACITAT TEMPORAL 
(IT ANOTACIO INCAPACITAT TEMPORAL  
100%) 

ACC  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

11/03/14 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLICENCIA/PERMIS/ INCAPACITAT TEMPORAL 
(IT ANOTACIO INCAPACITAT TEMPORAL  
100%) 

JMBS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

11/03/14 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLICENCIA/PERMIS/ INCAPACITAT TEMPORAL 
(IT ANOTACIO INCAPACITAT TEMPORAL  
100%) 

APR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

11/03/14 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLICENCIA/PERMIS/ INCAPACITAT TEMPORAL 
(IT ANOTACIO INCAPACITAT TEMPORAL  
100%) 

LAMU  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

11/03/14 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLICENCIA/PERMIS/ INCAPACITAT TEMPORAL 
(IT ANOTACIO INCAPACITAT TEMPORAL  
100%) 

CLC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

12/03/14 INICIAR EXPEDIENT INICIAR EXPEDIENT ESCOLARITAT BMR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

11/03/14 ALTRES DENEGACIO DRET 100% RETRIBUCIONS 
SITUACIO IT 

LFAV  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

12/03/14 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

HORES EXTRAORDINARIES PERSONAL ADSCRIT AL 
DPT PRESIDENCIA 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13/03/14 INICIAR EXPEDIENT EXPEDIENT AJUDA ESCOLARITAT IIV  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

11/03/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

RECONEIXEMENT COMPUT HORES 
FORMACIO 

CCP  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

11/03/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

RECONEIXEMENT COMPUT HORES 
FORMACIO 

CCP  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

11/03/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

RECONEIXEMENT COMPUT HORES 
FORMACIO 

LRE  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13/03/14 ALTRES SOL·LICITUD FLEXIBILITAT HORARIA  MROC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

11/03/14 ALTRES SOL·LICITUD FLEXIBILITAT HORARIA  JOMS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

10/03/14 ALTRES SOL·LICITUD FLEXIBILITAT HORARIA  MSFR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

11/03/14 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

RECTIFICACIO ERROR RESOLUCIO 
REDUCCIO JORNADA 

CSS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

12/03/14 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

CONCESSIO BESTRETA  MACA  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/03/13 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

GUARDIES REFORÇ PARCS BOMBERS 
JULIOL, SETEMBRE I NOVEMBRE 2013 

PERSONAL ADSCRIT ALS 
PARCS BOMBERS 
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DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

14/02/14 ALTRES DECLARACIÓ DE CRÈDIT INCOBRABLE R.A.R.O. 251 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

14/02/14 ALTRES DECLARACIÓ DE CRÈDIT INCOBRABLE J.C.M.S. 1353 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

14/02/14 ALTRES DECLARACIÓ DE CRÈDIT INCOBRABLE J.C.D. 231,16 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

14/02/14 ALTRES DECLARACIÓ DE CRÈDIT INCOBRABLE V.G. 101 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

14/02/14 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 286/2013 P.J.R. 942,15 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

15/01/14 DEIXAR SENSE 
EFECTE 

APROVACIÓ CONVENI CESSIÓ AL FONS 
MALLORQUÍ DE SOLIDARITAT DE BÉNS 
MOBLES DE LA DIRECCIÓ INSULAR 
D'EMERGÈNCIES DECLARATS COM A 
EFECTES NO UTILITZABLES DE DATA 
22/03/2013 

FONS MALLORQUÍ DE 
SOLIDARITAT 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

17/02/14 AUTORITZACIÓ 
ASSISTÈNCIA 
CURSOS 

AUTORITZACIÓ ASSISTÈNCIA CURS 
"CONDUCCIÓ DE REUNIONS EN ANGLÈS 
NIVELL C1" 

M.S.F.R.  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

17/02/14 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ DE BESTRETA DE CAIXA FIXA RECAPTACIÓ 124,66 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

17/02/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT APORTACIÓ JUNY FUNDACIÓ CASA MUSEU 
LLORENÇ VILLALONGA, 
PARE GINARD I BLAI 
BONET 

20776,79 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

18/02/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT APORTACIÓ JULIOL FUNDACIÓ CASA MUSEU 
LLORENÇ VILLALONGA, 
PARE GINARD I BLAI 
BONET 

20776,79 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

18/02/14 ALTRES DECLARACIÓ DE CRÈDIT INCOBRABLE S.G.N. 21765,9 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

18/02/14 ALTRES DECLARACIÓ DE CRÈDIT INCOBRABLE T.B. 75708,79 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

18/02/14 ALTRES DECLARACIÓ DE CRÈDIT INCOBRABLE TRANSCARTI S.L. 403,57 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

18/02/14 ALTRES DECLARACIÓ DE CRÈDIT INCOBRABLE OCHANKO S.L. 2873,13 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

18/02/14 ALTRES DECLARACIÓ DE CRÈDIT INCOBRABLE PUJOL RENT A CAR S.L. 2460,39 
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DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

18/02/14 ALTRES DECLARACIÓ DE CRÈDIT INCOBRABLE R.F.C. 64530 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

18/02/14 ALTRES DECLARACIÓ DE CRÈDIT INCOBRABLE M.B.G. 17663,01 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

18/02/14 ALTRES DECLARACIÓ DE CRÈDIT INCOBRABLE J.B.B. 241,43 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

18/02/14 ALTRES DECLARACIÓ DE CRÈDIT INCOBRABLE J.G.M. 56358,81 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

18/02/14 ALTRES DECLARACIÓ DE CRÈDIT INCOBRABLE J.B.G. 472,5 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

18/02/14 ALTRES DECLARACIÓ DE CRÈDIT INCOBRABLE J.C.S. 210041,74 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

18/02/14 ALTRES DECLARACIÓ DE CRÈDIT INCOBRABLE J.A.T.P. 72505,26 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

18/02/14 ALTRES DECLARACIÓ DE CRÈDIT INCOBRABLE F.J.C.B. 3006 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

18/02/14 ALTRES DECLARACIÓ DE CRÈDIT INCOBRABLE A.S.P. 29602,24 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

19/02/14 DEIXAR SENSE 
EFECTE 

DEIXAR SENSE EFECTE RESOLUCIÓ DE 
09/01/2014 D'INICI D'EXPEDIENT PER A LA 
CONTRACATACIÓ DELS SUBMINISTRAMENT 
DE MATERIAL D'OFICINA 

?  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

19/02/14 DEIXAR SENSE 
EFECTE 

DEIXAR SENSE EFECTE RESOLUCIÓ DE 
09/01/2014 D'INICIAR EXPEDIENT PER A LA 
CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE 
COMBUSTIBLE D'AUTOMOCIÓ I DE 
COMBUSTIBLE DE CALEFACCIÓ 

?  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

19/02/14 ALTRES DECLARACIÓ DE CRÈDIT INCOBRABLE P.L.D. 12714,49 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

19/02/14 ALTRES DECLARACIÓ DE CRÈDIT INCOBRABLE J.L.F.F. 35902,67 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

19/02/14 ALTRES DECLARACIÓ DE CRÈDIT INCOBRABLE F.V.L. 53526,28 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

19/02/14 ALTRES DECLARACIÓ DE CRÈDIT INCOBRABLE ECOSAC BALEAR S.L. 740,75 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

19/02/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT APORTACIÓ AGOST FUNDACIÓ CASA MUSEU 
LLORENÇ VILLALONGA, 
PARE GINARD I BLAI 
BONET 

20776,79 
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DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

19/02/14 ALTRES DECLARACIÓ DE CRÈDIT PARCIALMENT 
INCOBRABLE 

A.P.C. 237,05 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

19/02/14 ALTRES DECLARACIÓ DE CRÈDIT PARCIALMENT 
INCOBRABLE 

N.P.G. 155,53 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

19/02/14 ALTRES DECLARACIÓ DE CRÈDIT INCOBRABLE R.J.M.S. 1413 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

19/02/14 ALTRES DECLARACIÓ DE CRÈDIT INCOBRABLE R.J.M.S. 962 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

19/02/14 ALTRES DECLARACIÓ DE CRÈDIT INCOBRABLE R.F.G. 202 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

19/02/14 ALTRES DECLARACIÓ DE CRÈDIT PARCIALMENT 
INCOBRABLE 

YATCH HIDRAULIC 
MALLORCA S.A. 

24532,35 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

19/02/14 ALTRES DECLARACIÓ DE CRÈDIT PARCIALMENT 
INCOBRABLE 

J.C.A. 218142,5 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

19/02/14 ALTRES DECLARACIÓ DE CRÈDIT INCOBRABLE J.C.M.S. 962 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

19/02/14 ALTRES DECLARACIÓ DE CRÈDIT INCOBRABLE K.M.T. 161 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

19/02/14 ALTRES DECLARACIÓ DE CRÈDIT INCOBRABLE F.L.V.M. 410,5 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

19/02/14 ALTRES DECLARACIÓ DE CRÈDIT INCOBRABLE G.A.M. 202 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

19/02/14 ALTRES DECLARACIÓ DE CRÈDIT INCOBRABLE C.E. 60 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

19/02/14 ALTRES DECLARACIÓ DE CRÈDIT INCOBRABLE A.T.S. 202 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20/02/14 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANCES DEFINITIVES 
CONTRACTE NETEJA EDIFICIS CONSELL DE 
MALLORCA 

UTE LIREBA CIM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20/02/14 INICIAR EXPEDIENT INICI EXPEDIENT APROVACIÓ ACORD MARC 
CONTRACTACIÓ CENTRALITZADA 
SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE 
AUTOMOCIÓ I CALEFACCIÓ CONSELL DE 
MALLORCA 

?  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20/02/14 INICIAR EXPEDIENT INICI EXPEDIENT APROVACIÓ ACORD MARC 
CONTRACTACIÓ CENTRALITZADA 
SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE 
AUTOMOCIÓ I CALEFACCIÓ CONSELL DE 
MALLORCA 

?  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20/02/14 INICIAR EXPEDIENT INICI EXPEDIENT APROVACIÓ ACORD MARC 
CONTRACTACIÓ CENTRALITZADA 
SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA 
CONSELL DE MALLORCA 

?  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20/02/14 ALTRES DECLARACIÓ DE CRÈDIT PARCIALMENT 
INCOBRABLE 

I.G.M. 8853,08 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20/02/14 ALTRES DECLARACIÓ DE CRÈDIT PARCIALMENT 
INCOBRABLE 

G.M.C. 198177,24 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20/02/14 ALTRES DECLARACIÓ DE CRÈDIT PARCIALMENT 
INCOBRABLE 

L.C.M. 14311,11 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20/02/14 ALTRES DECLARACIÓ DE CRÈDIT PARCIALMENT 
INCOBRABLE 

M.M.S. 1202 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20/02/14 ALTRES DECLARACIÓ DE CRÈDIT PARCIALMENT 
INCOBRABLE 

J.M.M.G. 96536,31 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20/02/14 ALTRES DECLARACIÓ DE CRÈDIT INCOBRABLE W.L. 76682,78 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20/02/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT APORTACIÓ SETEMBRE CASA MUSEU LLORENÇ 
VILLALONGA, PARE 
GINARD I BLAI BONET 

20776,79 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20/02/14 ALTRES DECLARACIÓ DE CRÈDIT PARCIALMENT  
INCOBRABLE 

A.V.M. 54633,86 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20/02/14 ALTRES DECLARACIÓ DE CRÈDIT PARCIALMENT 
INCOBRABLE 

A.A.R. 0,2 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20/02/14 ALTRES DECLARACIÓ DE CRÈDIT INCOBRABLE B.V.C. 7895,97 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20/02/14 ALTRES FRACCIONAMENT DE DEUTE J.A.G.A. 1201 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20/02/14 ALTRES FRACCIONAMENT PAGAMENT DEUTE J.C.R. 1219,02 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20/02/14 ALTRES REINTEGRAMENT SUBVENCIÓ ASSOCIACIÓ CULTURAL 
DE JUBILADOS Y 
PENSIONISTAS DE SON 
COTONER 

8043,09 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20/02/14 ALTRES DECLARACIÓ DE CRÈDIT PARCIALMENT 
INCOBRABLE 

D.V.K. 28148,53 
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DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/03/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

RECONEIXEMENT  COMPUT HORES 
FORMACIO 

FFF  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/03/14 EFECTES PER 
JUBILACIÓ 

JUBILACIO PARCIAL JCB  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

24/03/14 CONTRACTACIÓ 
PERSONAL 
LABORAL 

CONTRACTACIO REGIM LABORAL OFICIAL 
JARDINERIA  DPT URBANISME I TERRITORI 

VMF  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

14/03/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIONS  ASISA, ASISTENCIA 
SANITARIA 
INTERPROVINCIAL DE 
SEGUROS,S.A. 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20/02/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT REC DEPARTAMENT DE MEDI 
AMBIENT 

835,59 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/02/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES FUNCIONAMENT 
ORDINARI LLAR DE LA INFÀNCIA 

? 1203,62 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/02/14 ALTRES DECLARACIÓ DE CRÈDIT PARCIALMENT 
INCOBRABLE 

G.B.M. 1,5 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/02/14 ALTRES DECLARACIÓ DE CRÈDIT PARCIALMENT 
INCOBRABLE 

F.J.P.A. 2895,83 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/02/14 ALTRES DECLARACIÓ DE CRÈDIT PARCIALMENT 
INCOBRABLE 

V.N.M. 0,01 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/02/14 ALTRES DECLARACIÓ DE CRÈDIT PARCIALMENT 
INCOBRABLE 

M.S.B. 0,01 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/02/14 ALTRES DECLARACIÓ DE CRÈDIT PARCIALMENT 
INCOBRABLE 

LOGÍSTICA DEL 
TRANSPORTE S.L.B. 

45,44 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/02/14 ALTRES DECLARACIÓ DE CRÈDIT PARCIALMENT 
INCOBRABLE 

W.D.H. 65065,4 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/02/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT APORTACIÓ OCTUBRE FUNDACIÓ CASA MUSEU 
LLORENÇ VILLALONGA, 
PARE GINARD I BLAI 
BONET 

20776,79 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/02/14 ENDOSSAMENT 
FACTURES 
ENTITATS 
BANCÀRIES 

ENDÓS CERTIFIACIÓ 49 PROJECTE DE 
CONSERVACIÓ XARXA DE CARRETERES DEL 
CONSELL DE MALLORCA ZONA 8 

MELCHOR MASCARÓ SAU 
/ SANTANDER FACTORING 
Y CONFIRMING S.A. 

83417,2 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/02/14 ALTRES DECLARACIÓ DE CRÈDIT PARCIALMENT 
INCOBRABLE 

A.P.P. 84447,31 
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DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/02/14 ALTRES DECLARACIÓ DE CRÈDIT PARCIALMENT 
INCOBRABLE 

BBVA AUTORENTING S.A. 165,07 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

24/02/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES FUNCIONAMENT 
ORDINARI SERVEIS GENERALS 

? 10986,35 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

24/02/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT APORTACIÓ NOVEMBRE FUNDACIÓ CASA MUSEU 
LLORENÇ VILLALONGA, 
PARE GINARD I BLAI 
BONET 

20776,79 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/02/14 COMPENSACIÓ 
HORES FORMACIÓ 

COMPENSACIÓ HORES DE FORMACIÓ J.M.G.S.  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/02/14 COMPENSACIÓ 
HORES FORMACIÓ 

COMPENSACIÓ HORES DE FORMACIÓ S.L.B.  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/02/14 COMPENSACIÓ 
HORES FORMACIÓ 

COMPENSACIÓ HORES DE FORMACIÓ A.M.G.S.  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/02/14 COMPENSACIÓ 
HORES FORMACIÓ 

COMPENSACIÓ HORES DE FORMACIÓ C.D.F.  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/02/14 COMPENSACIÓ 
HORES FORMACIÓ 

COMPENSACIÓ HORES DE FORMACIÓ L.A.V.  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/02/14 COMPENSACIÓ 
HORES FORMACIÓ 

COMPENSACIÓ HORES DE FORMACIÓ L.A.V.  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/02/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT SUBVENCIÓ GREMI DE LLIBRETERS 
DE MALLORCA 

24570,11 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/02/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT SUBVENCIÓ BISBAT DE MALLORCA 25000 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/02/14 ALTRES CANCEL·LACIÓ DIPÒSIT OCUPACIÓ FINCA 28 
OBRA DESDOBLAMENT CARRETERA MA-30 
ENTRE SON FERRIOL I CARRETERA D'INCA 

M.M.R. 2780,9 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/02/14 ALTRES SOL·LICITUD DEVOLUCIÓ INGRESSOS 
INDEGUTS 

F.C.P. 24,58 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/02/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT APORTACIÓ DESESMBRE FUNDACIÓ CASA MUSEU 
LLORENÇ VILLALONGA, 
PARE GINARD I BLAI 
BONET 

20776,79 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/02/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES SERVEI DE 
MANTENIMENT JARDINERIA INTERIOR I 
EXTERIOR EDIFICIS CONSELL DE MALLORCA 

ROIG OBRES I SERVEIS I 
MEDI AMBIENT S.A. 

2016,18 
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DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26/02/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES VIGILÀNCIA EDIFICIS 
DEL CONSELL DE MALLORCA 

CIA. MEDITERRANEA DE 
VIGILANCIA S.A. 

17884,94 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26/02/14 ENDOSSAMENT 
FACTURES 
ENTITATS 
BANCÀRIES 

ENDÓS CERTIFICACIÓ 32 PROJECTE DE 
CONSERVACIÓ INTEGRAL XARXA DE 
CARRETERES DEL CONSELL DE MALLORCA 
EIX PONENT-LLEVANT 

UTE CONSERVACIÓ 
PONENT-LLEVANT / BBVA 

559957,66 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26/02/14 ENDOSSAMENT 
FACTURES 
ENTITATS 
BANCÀRIES 

ENDÓS CERTIFICACIÓ 32 PROJECTE DE 
CONSERVACIÓ INTEGRAL MA-13 I TRAM MA-
13A EIX CENTRAL 

UTE CONSERVACIÓ EIX 
CENTRAL / MELCHOR 
MASCARÓ SAU / BANCO 
DE SABADELL 

288373,78 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

27/02/14 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA ADJUDICACIÓ 
CONTRACTE SERVEI DE SERVEIS AUXILIARS 
EDIFICIS CONSELL DE MALLORCA 

UNIDAD DE SERVICIOS LA 
MEDITERRANEA S.L. 

22595,61 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

27/02/14 ALTRES ADSCRIPCIÓ VEHICLES FORD FOCUS 
1040GNV I 1051GNV 

AGÈNCIA DE PROTECCIÓ 
DE LA LEGALITAT 
URBANÍSTICA I 
TERRITORIAL DE 
MALLORCA 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

28/02/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES FUNCIONAMENT 
ORDINARI LA MISERICÒRDIA 

? 816,2 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

28/02/14 ALTRES DECLARACIÓ COM A DESERTA  LA LICITACIÓ 
DE LA CONTRACTACIÓ DE L'ASSEGURANÇA 
DE VIDA I ACCIDENTS DELS BOMBERS DEL 
CONSELL DE MALLORCA 

?  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

28/02/14 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 313/2013 R.B.C. 125,72 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

28/02/14 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 320/2013 J.D.P. 4072,19 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

28/02/14 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 229/2013 GRUPO MASSIMO DUTTI 
ESPAÑA S.A. 

825,37 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

14/03/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

RECONEIXEMENT COMPUT HORES 
FORMACIO 

RMSQ  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

18/03/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

RECONEIXEMENT COMPUT HORES 
FORMACIO 

BRF  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

18/03/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

RECONEIXEMENT COMPUT HORES 
FORMACIO 

RMSQ  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

18/03/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

RECONEIXEMENT COMPUT HORES 
FORMACIO 

RMSQ  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

18/03/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

RECONEIXEMENT COMPUT HORES 
FORMACIO 

RMSQ  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

18/03/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

RECONEIXEMENT COMPUT HORES 
FORMACIO 

RMSQ  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

18/03/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

RECONEIXEMENT COMPUT HORES 
FORMACIO 

EGA  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

24/03/14 ALTRES LLICENCIA/PERMIS/INCAPACITAT TEMPORAL 
- PERMIS NO RETRIBUIT 

MRDS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20/03/14 CONCESSIÓ 
LLICÈNCIA 

LLICENCIA/PERMIS/INCAPACITAT TEMPORAL  
- LLICENCIA MATERNITAT/PATERNITAT 

JJES  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20/03/14 PERMIS 
MATERNITAT/PATER
NITAT 

LLICENCIA/PERMIS/INCAPACITAT TEMPORAL  
- MATERNITAT 

FCPT  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20/03/14 CONCESSIÓ 
LLICÈNCIA 

LLICENCIA/PERMIS/INCAPACITAT TEMPORAL- 
LACTANCIA 

JJES  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20/03/14 CONCESSIÓ 
LLICÈNCIA 

LLICENCIA/PERMIS/INCAPACITAT TEMPORAL  
LACTANCIA 

FCPT  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26/03/14 PERMIS 
MATERNITAT/PATER
NITAT 

LLICENCIA/PERMIS/INCAPACITAT TEMPORAL 
- PATERNITAT 

MSJ  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26/03/14 PERMIS 
MATERNITAT/PATER
NITAT 

LLICENCIA/PERMIS/INCAPACITAT TEMPORAL 
- PATERNITAT 

MSJ  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26/03/14 PERMIS 
MATERNITAT/PATER
NITAT 

LLICENCIA/PERMIS/INCAPACITAT TEMPORAL  
- PATERNITAT 

MMF  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20/03/14 PERMIS 
MATERNITAT/PATER
NITAT 

LLICENCIA/PERMIS/INCAPACITAT TEMPORAL  
- PATERNITAT 

JJES  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

31/03/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA ESTUDIS FILL BIOLOGIA MAB 131,1 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

31/03/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA ESTUDIS FILLA 
ECONOMIA  

SVC 255,81 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

31/03/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA ESTUDIS FILL  FARMACIA SBM 655,51 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

31/03/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA ESTUDIS  FILLA 
PSICOLOGIA 

JCV 197,58 
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DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

31/03/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA ESTUDIS FILLA 
VETERINARIA 

JRCDO 955,95 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

31/03/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA ESTUDIS  FILL CIENCIES 
DE L'ESPORT 

MCC 310,49 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

31/03/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA ESTUDIS FILL 
ARQUITERCTURA 

MEMF 196,65 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

31/03/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA ESTUDIS FILL 
ENGINYERIA AERONAUTICA 

JFN 65,55 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

31/03/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA ESTUDIS  PROPIS CEF 112,9 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

31/03/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA ESTUDIS FILLA 
ENGINYERIA INDUSTRIAL 

MMD 278,51 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

31/03/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA ESTUDIS FILL 
CONSERVACIO I RESTAURACIO 

MMBM 82,32 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

31/03/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA ESTUDIS  FILL 
ENGINYERIA AGROALLIMENTARIA 

GMA 655,51 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

31/03/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA ESTUDIS  PROPIS INGLES 
AV 1 

APG 112,9 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

31/03/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA ESTUDIS  FILL 
ENGINYERIA CIVIL 

PJBG 32,77 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

31/03/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA ESTUDIS  FILLA GRAU 
EDUCACIO PRIMARIA  

RFB 564,53 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

31/03/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA ESTUDIS  FILLA GRAU 
EDUCACIO PRIMARIA 

MDB 564,53 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

31/03/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA ESTUDIS  GRAU 
ENGINYERIA INDUSTRIAL 

FCM 327,75 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

31/03/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA ESTUDIS PROPIS ANGLES 
INTERMEDI 1 

MCA 112,91 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

31/03/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA ESTUDIS  FILL CIENCIES 
ACTIVITAT FISICA I L'ESPORT 

CVR 395,17 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

31/03/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA ESTUDIS  FILL CIENCIES 
ACTIVITAT FISICA I L'ESPORT 

CVR 395,17 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

31/03/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA ESTUDIS PROPIS 
FRANCES BASIC 1 

JMGS 112,9 
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DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

28/02/14 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 309/2013 M.C.N.P. 115,96 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

28/02/14 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 273/2013 M.P.P. 542,96 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

28/02/14 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 215/2012 EXPLOTACIONS 
TURÍSTIQUES DE LES 
ILLES S.L. 

315,13 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

28/02/14 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 270/2013 PROCLAVE CONCEPT S.L. 1163,64 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

28/02/14 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 268/2013 CIRER COMAS 
ALIMENTACIÓ S.L. 

1163 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

28/02/14 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 257/2013 C.M.G. 558,13 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

28/02/14 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 316/2013 J.M.M.A. 278,96 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

28/02/14 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 272/2013 PROCLAVE CONCEPT S.L. 54,19 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

28/02/14 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 294/2013 A.F.C. 1126,02 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

28/02/14 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 288/2013 VILLAS CALA D'OR S.L. 2544,25 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

28/02/14 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 287/2013 D.M.D. 288,28 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

28/02/14 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 285/2013 PROCETURSA S.L. 2699 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

28/02/14 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 280/2013 INVERNAUS S.L. 1162 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

28/02/14 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 303/2013 PROMOCIONES 
TURÍSTICAS CALA MILLOR 
S.L. 

29595,13 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

28/02/14 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 298/2013 ANLUGA S.A. 1328,68 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

28/02/14 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 296/2013 ANLUGA S.A. 6488,95 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

28/02/14 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 295/2013 EUROTEL GOLF PUNTA 
ROTJA  

783,29 
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DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

31/03/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMET BECA PER ESTUDIS FILLA  
MASTER FORMACIO PROFESSORAT  

SMA 564,53 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

28/02/14 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ DE BESTRETA DE CAIXA FIXA RECAPTACIÓ 134,88 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

31/03/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMET BECA PER ESTUDIS FILLA 
FISIOTERAPIA 

MIMS 517,48 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

31/03/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMET BECA PER ESTUDIS FILLA 
BIOLOGIA 

MIMS 327,75 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

31/03/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMET BECA PER ESTUDIS FILLA GRAU 
EDUCACIO PRIMARIA  

JGBS 395,17 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

31/03/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMET BECA PER ESTUDIS PROPIS 
MASTER EN COGNICIO I EVOLUCIO HUMANA 

HMB 47,04 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

31/03/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMET BECA PER ESTUDIS FILL 
VETERINARIA 

MMMG 376,91 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

31/03/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMET BECA PER ESTUDIS PROPIS 
FILOLOGIA CATALANA 

ARC 352,83 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

31/03/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMET BECA PER ESTUDIS PROPIS 
FILOLOGIA CATALANA 

ARC 352,83 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

31/03/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMET BECA PER ESTUDIS FILL GRAU 
EN EDIFICACIO  

FRV 655,51 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

31/01/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMET BECA PER ESTUDIS FILL 
FARMACIA 

FRV 327,75 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

31/03/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMET BECA PER ESTUDIS FILLA 
PEDAGOGIA  

FGU 564,53 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

31/03/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMET BECA PER ESTUDIS FILLA 
FISOTERAPIA OSTEOPATICA 

MCS 116,66 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

31/03/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMET BECA PER ESTUDIS FILL 
ENGINYERIA TELECOMUNICACIONS  

MGC 65,55 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

31/03/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMET BECA PER ESTUDIS PROPIS 
MASTER PREVENCIO RISCOS LABORALS  

BMS 211,69 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

31/03/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMET BECA PER ESTUDIS PROPIS 
MASTER TECNOLOGIA EDUCATIVA 

MCCP 282,26 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

31/03/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMET BECA PER ESTUDIS PROPIS 
EXPERT UNIVERSITARIA EN INTELIGENCIA 
EMOCIONAL 

AGR 9,4 
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DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

31/03/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMET BECA PER ESTUDIS PROPIS 
ANGES INTERMEDI 1 

FFF 112,9 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

31/03/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMET BECA PER ESTUDIS FILL GRAU 
CIENCIES ATIVITAT FISICA I LESPORT 

JMCM 606,86 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

31/03/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMET BECA PER ESTUDIS PROPIS 
GRAU COMUNICACIO  

ESS 112,9 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

31/03/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMET BECA PER ESTUDIS PROPIS 
ANGLES AVANÇAT 1 

EMB 112,9 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

31/03/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMET BECA PER ESTUDIS PROPIS 
GRAU COMUNICACIO  

FSS 56,45 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

31/03/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMET BECA PER ESTUDIS FILL 
ENGINYERIA INDUSTRIAL 

MPM 213,04 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

31/03/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMET BECA PER ESTUDIS PROPIS DE 
GRAU DRET 

MAGS 131,72 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

31/03/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMET BECA PER ESTUDIS FILLA 
ESTUDIS SUPERIOR DISSENY 

MCML 564,53 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

31/03/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMET BECA PER ESTUDIS FILL 
RELACIONS LABORALS  

AMCC 112,9 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

31/03/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMET BECA PER ESTUDIS FILL 
BIOLOGIA 

MAB 131,1 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/04/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMET BECA PER ESTUDIS FILLA 
ANGLES AVANÇAT 1  

RMMP 112,9 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/04/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMET BECA PER ESTUDIS FILLA 
FILOSOFIA 

CAC 564,53 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/04/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENTS BECA PER ESTUDIS FILLA 
CIENCIES AMBIENTALS 

MPS 524,4 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/04/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENTS BECA PER ESTUDIS PROPIS 
RUS BASIC 2 

AMCB 112,9 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/04/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENTS BECA PER ESTUDIS PROPIS 
ANGLES A1 

EMV 112,9 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/04/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENTS BECA PER ESTUDIS FILL 
BIOQUIMICA 

EMV 393,3 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

01/04/14 ALTRES ABONAMENT TRIENNIS  RSS  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

01/04/14 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

RECTIFICACIO PARCIAL RESOLUCIO 
REDUCCIO JORNADA 

MPR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

31/03/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENTS BECA PER ESTUDIS PROPIS 
FISITERAPIA 

JVS 282,26 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

31/03/14 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

CONCESSIO BESTRETA  JFA 1449,84 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/03/14 ALTRES IMPARTICIO ACTIVITAT FORMATIVA CURS 
INTRODUCCIO RECONEIXEMENT EMOCIONAL  

FCM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

31/03/14 NOMENAMENT 
FUNCIONARI INTERÍ 

NOMENAMENT I/O PRESA POSSESSIO LLOC 
TREBALL (ART 10.1.d LLEI 7/2007 I ART 15.2.e 
LLEI 3/2007) 

CSG  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/04/14 NOMENAMENT 
FUNCIONARI INTERÍ 

NOMENAMENT I/O PRESA POSSESSIO AL 
LLOC TREBALL (ART 10.1.b  LLEI 7/2007 I ART 
15.2.b LLEI 3/2007) 

CGO  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20/03/14 PERMIS 
MATERNITAT/PATER
NITAT 

LLICENCIA/PERMIS/INCAPACITAT TEMPORAL  
- PATERNITAT 

JMGC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

01/04/14 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLICENCIA/PERMIS/INCAPACITAT TEMPORAL 
- IT COMPLEMENT 100% 

SMA  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

01/04/14 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLICENCIA/PERMIS/INCAPACITAT TEMPORAL 
- IT COMPLEMENT 100% 

JCR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

01/04/14 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLICENCIA/PERMIS/INCAPACITAT TEMPORAL 
- IT COMPLEMENT 100% 

JCR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

17/03/14 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLICENCIA/PERMIS/INCAPACITAT TEMPORAL 
- IT COMPLEMENT 100% 

ACC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

17/03/14 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLICENCIA/PERMIS/INCAPACITAT TEMPORAL 
- IT COMPLEMENT 100%  

CEF  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

17/03/14 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLICENCIA/PERMIS/INCAPACITAT TEMPORAL 
- IT COMPLEMENT 100% 

IIV  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

17/03/14 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLICENCIA/PERMIS/INCAPACITAT TEMPORAL 
- IT COMPLEMENT 100% 

FRO 
 
 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

17/03/14 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLICENCIA/PERMIS/INCAPACITAT TEMPORAL 
- IT COMPLEMENT 100% 

GVF  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

18/03/14 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLICENCIA/PERMIS/INCAPACITAT TEMPORAL 
- IT COMPLEMENT 100% 

RMCR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

18/03/14 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLICENCIA/PERMIS/INCAPACITAT TEMPORAL 
- IT COMPLEMENT 100% 

ABS  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

18/03/14 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLICENCIA/PERMIS/INCAPACITAT TEMPORAL 
- IT COMPLEMENT 100% 

SMA  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20/03/14 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLICENCIA/PERMIS/INCAPACITAT TEMPORAL 
- IT COMPLEMENT 100% 

FCPT  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20/03/14 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLICENCIA/PERMIS/INCAPACITAT TEMPORAL 
- IT COMPLEMENT 100% 

LAV  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

24/03/14 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLICENCIA/PERMIS/INCAPACITAT TEMPORAL 
- IT COMPLEMENT 100% 

JAF  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

24/03/14 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLICENCIA/PERMIS/INCAPACITAT TEMPORAL 
- IT COMPLEMENT 100% 

MMBS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

24/03/14 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLICENCIA/PERMIS/INCAPACITAT TEMPORAL 
- IT COMPLEMENT 100% 

MMBS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

24/03/14 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLICENCIA/PERMIS/INCAPACITAT TEMPORAL 
- IT COMPLEMENT 100% 

MPCF  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

24/03/14 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLICENCIA/PERMIS/INCAPACITAT TEMPORAL 
- IT COMPLEMENT 100% 

MRF  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

24/03/14 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLICENCIA/PERMIS/INCAPACITAT TEMPORAL 
- IT COMPLEMENT 100% 

GBP  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

24/03/14 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLICENCIA/PERMIS/INCAPACITAT TEMPORAL 
- IT COMPLEMENT 100% 

VGG  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

24/03/14 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLICENCIA/PERMIS/INCAPACITAT TEMPORAL 
- IT COMPLEMENT 100% 

JAP  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

24/03/14 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLICENCIA/PERMIS/INCAPACITAT TEMPORAL 
- IT COMPLEMENT 100% 

JAP  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

24/03/14 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLICENCIA/PERMIS/INCAPACITAT TEMPORAL 
- IT COMPLEMENT 100% 

GNP  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

24/03/14 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLICENCIA/PERMIS/INCAPACITAT TEMPORAL 
- IT COMPLEMENT 100% 

GNP  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

24/03/14 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLICENCIA/PERMIS/INCAPACITAT TEMPORAL 
- IT COMPLEMENT 100% 

VTM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

24/03/14 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLICENCIA/PERMIS/INCAPACITAT TEMPORAL 
- IT COMPLEMENT 100% 

EAL  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

24/03/14 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLICENCIA/PERMIS/INCAPACITAT TEMPORAL 
- IT COMPLEMENT 100% 

LAV  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

24/03/14 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLICENCIA/PERMIS/INCAPACITAT TEMPORAL 
- IT COMPLEMENT 100% 

YYMM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

24/03/14 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLICENCIA/PERMIS/INCAPACITAT TEMPORAL 
- IT COMPLEMENT 100% 

SIGP  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

28/03/14 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLICENCIA/PERMIS/INCAPACITAT TEMPORAL 
- IT COMPLEMENT 100% 

FJGV  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

28/03/14 EXTINCIÓ 
CONTRACTE 
TREBALL 

BAIXA - EXTINCIO CONTRACTE EAL  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

19/03/14 NOMENAMENT 
FUNCIONARI INTERÍ 

NOMENAMENT I/O PRESA POSSESSIO LLOC 
TREBALL (ART 10.1.A LLEI 7/2007 I ART 15.2.a 
LLEI 3/2007) 

MPMM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

24/03/14 ALTRES NOMENAMENT I/O PRESA POSSESSIO LLOC 
TREBALL (NOMENAMENT FUNCIONARI EN 
PRACTIQUES) 

JSOM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

24/03/14 ALTRES NOMENAMENT I/O PRESA POSSESSIO LLOC 
TREBALL (NOMENAMENT FUNCIONARI EN 
PRACTIQUES) 

JSOM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

27/03/14 NOMENAMENT 
FUNCIONARI INTERÍ 
ACCIDENTAL 

NOMENAMENT I/O PRESA POSSESSIO LLOC 
TREBALL (ART 10.1.b LLEI 7/2007 I ART 15.2.b 
LLEI 3/2007) 

IPS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/03/14 NOMENAMENT 
FUNCIONARI INTERÍ 
ACCIDENTAL 

NOMENAMENT  I/O PRESA POSSESSIO LLOC 
TREBALL (ART 10.1.b  LLEI 7/2007 I ART 15.2.b 
LLEI 3/2007) 

MRVA  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/03/14 NOMENAMENT 
FUNCIONARI INTERÍ 
ACCIDENTAL 

NOMENAMENT I/O PRESA POSSESSIO AL 
LLOC TREBALL(ART 10.1.b LLEI 7/2007 I ART 
15.2.b LLEI  3/2007) 

JAGC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

27/03/14 NOMENAMENT 
FUNCIONARI INTERÍ 

NOMENAMENT I/O PRESA POSSESSIO LLOC 
TREBALL (ART 10.1.a LLEI 7/2007 I ART 15.2.a 
LLEI 3/2007) 

JRS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/04/14 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

CONCESSIO COMPLEMENT PRODUCTIVITAT 
SERGETS/CAPS ZONA SERVEI BOMBERS PER 
GUARDIES LOCALITZACIO MARÇ 2014 

LAMU 358,21 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/04/14 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

CONCESSIO COMPLEMENT PRODUCTIVITAT 
OCT-NOV-DES 2012 

PERSONAL ADSCRIT AL 
TEATRE PRINCIPAL 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/04/14 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

CONCESSIO COMPLEMENT PRODUCTIVITAT 
JULIOL-AGOST-SEPT 2012 

PERSONAL ADSCRIT AL 
TEATRE PRINCIPAL 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/04/14 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

CONCESSIO COMPLEMENT PRODUCTIVITAT 
JULIOL-AGOST-SEPT 2012 

PERSONAL ADSCRIT AL 
TEATRE PRINCIPAL 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/04/14 RECONEIXEMENT 
SERVEIS PREVIS 

RECONEIXEMENT TEMPS SERVEIS A 
EFECTES DE COMPUT DE TRIENNIS 

JGP  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/04/14 NOMENAMENT 
FUNCIONARI INTERÍ 

NOMENAMENT I/O PRESA POSSESSIO AL 
LLOC TREBALL  (ART 10.1.d LLEI 7/2007 I ART 
15.2.e LLEI 3/2007) 

CBR  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/04/14 NOMENAMENT 
FUNCIONARI 
CARRERA 

NOMENAMENT I/O PRESA DE POSSESSIO 
LLOC TREBALL  (ART 10.1.b LLEI 7/2007 I ART 
15.2.b 3/2007) 

MCR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/04/14 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLICENCIA/PERMIS/INCAPACITAT TEMPORAL  
- IT  ANOTACIO INCAPACITAT 100% 

YYMM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/04/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS PROPIS 
GRAU COMUNICACIO 

JPG 169,35 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/04/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS PROPIS 
ANGLES A1 

CRGI 112,9 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/03/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI JMPC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

27/03/14 CESSAMENT EN 
LLOC DE TREBALL 

CESSAMENT EN LLOC DE TREBALL ABV  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

28/03/14 FINALITZACIÓ 
INTERINITAT 

CESSAMENT EN LLOC TREBALL AIV  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

27/03/14 ACCEPTAR 
RENÚNCIA / 
NOMENAMENT 

CESSAMENT EN LLOC TREBALL - RENUNCIA / 
BAIXA VOLUNTARIA  

JRS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

24/03/14 FINALITZACIÓ 
INTERINITAT 

CESSAMENT EN LLOC TREBALL - FI 
NOMENAMENT 

MCR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

24/03/14 FINALITZACIÓ 
INTERINITAT 

CESSAMENT EN LLOC TREBALL  - FI 
NOMENAMENT  

IPS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

28/03/14 FINALITZACIÓ 
INTERINITAT 

CESSAEMNT EN LLOC TREBALL - FI 
NOMENAMENT 

FCV  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/03/14 FINALITZACIÓ 
INTERINITAT 

CESSAMENT EN LLOC TREBALL - FI 
NOMENAMENT 

MMFG  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

24/03/14 FINALITZACIÓ 
INTERINITAT 

CESSAEMNT EN LLOC TREBALL - FI 
NOMENAMENT  

AAQV  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

19/03/14 FINALITZACIÓ 
INTERINITAT 

CESSAEMNT EN LLOC TREBALL - FI 
INTERINITAT  

LRE  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

28/03/14 FINALITZACIÓ 
CONTRACTE 
LABORAL 

CESSAMENT EN LLOC TREBALL - FI 
NOMENAMENT 

JCR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

28/03/14 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

CESSAMENT EN LLOC TREBALL JRF  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26/03/14 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

CESSAMENT I PRESA POSSESSIO LLOC 
TREBALL EFECTUATS MATEIXA AUTORITAT 
(aRT 9.a.1 DELS VIGENTS ACORDS PER AL 
PERSONAL FUNCIONARI) 

SST  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

28/03/14 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

COMISSIO SERVEIS JRF  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

19/03/14 EXCEDÈNCIA CANVI DE SITUACIO ADMINISTRATIVA LRE  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

27/03/14 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

RELACIO FACTURES 54/92060/20140327  DPT 
HISENDA I FUNCIO PUBLICA 

AGENCIA TRIBUTARIA 132,32 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26/03/14 INICIAR EXPEDIENT EXPEDIENT AJUDA PER ESCOLARITAT SVJ  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26/03/14 INICIAR EXPEDIENT EXPEDIENT AJUDA PER ESCOLARITAT MMF  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26/03/14 INICIAR EXPEDIENT EXPEDIENT AJUDA PER ESCOLARITAT MIJ  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26/03/14 REDUCCIÓ 
JORNADA LABORAL 

REDUCCIO JORNADA MMF  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26/03/14 REDUCCIÓ 
JORNADA LABORAL 

REDUCCIO JORNADA  MSJ  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26/03/14 ALTRES SOL·LICITUD FLEXIBILITAT HORARIA  JMML  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

27/03/14 ALTRES PRIMEAS ASSEGURANCES 
RESPONSABILITAT CIVIL 

RAM 250,95 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/03/14 DEIXAR SENSE 
EFECTE 

DEIXAR  SENSE EFECTES ALLIBERAMENT 
SINDICAT PARCIAL 

IAN  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/03/14 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

RECTIFICACIO EN PART NOMENAMENT COM 
A FUNCIONARIA INTERINA 

JPP  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/03/14 CONTRACTACIÓ 
PERSONAL 
LABORAL 

CONTRACTACIO REGIM LABORAL MESTRE 
OFICIS/ NMESTRE AIXA 

SVJ  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/03/14 EFECTES PER 
JUBILACIÓ 

JUBILIACIO PARCIAL ADM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

28/03/14 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

HORES EXTRAORDINARIES PERSONAL ADSCRIT DPT 
PRESIDENCIA - 
INFORMATICA 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26/03/14 APROVACIÓ 
NÒMINA 

APROVACIO NOMINA MARÇ 2014 
 

PERSONAL ADSCRIT A LA 
COORPORACIO 
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DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26/03/14 RETENCIONS DE 
NÒMINES 

RETENCIONS JUDICIALS I ADMINISTRATIVES  
APLICADES AL PERSONAL DEL CIM A NOMINA 
MARÇ 2014 

PERSONAL ADSCRIT A LA 
COOPORACIO 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

14/03/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIO ASISA, ASISTENCIA 
SANITARIA 
INTERPROVINCIAL DE 
SEGURO, S.A. 

32922,71 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/03/14 REDUCCIÓ 
JORNADA LABORAL 

REDUCCIO JORNADA  MAGS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/03/14 NOMENAMENT 
FUNCIONARI INTERÍ 

NOMENAMENT DE PERSONAL FUNCIONARI 
PRACTIQUES 

JSOM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/03/14 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

HORES EXTRAORDINARIES - OCT 2013 PERSONAL ADSCRIT ALS 
PARCS BOMBERS 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/03/14 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

HORES EXTRAORDINARIES   NOV 2013 PERSONAL ADSCRIT ALS 
PARCS BOMBERS 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/03/14 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

HORES EXTRAODRIDNARIES  DESEMBRE 
2013 

PERSONAL ADSCRITS AL 
PARCS BOMBERS  

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/03/14 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

CONCESSIO COMPLEMENT PRODUCTITAT AOL  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

19/03/14 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

CONCESSIO COMPLEMENT PRODUCTIVITAT PERSONAL ADSCRIT A DI 
CARRETERES 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

17/03/14 REDUCCIÓ 
JORNADA LABORAL 

REDUCCIO JORNADA  MPR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20/03/14 REDUCCIÓ 
JORNADA LABORAL 

REDU CCIO JORNADA  JMGC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

19/03/14 REDUCCIÓ 
JORNADA LABORAL 

REDUCCIO JORNADA BMR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

19/03/14 REDUCCIÓ 
JORNADA LABORAL 

REDUCCIO JORNADA  SFB  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

19/03/14 REDUCCIÓ 
JORNADA LABORAL 

REDUCCIO JORNADA  SFB  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/04/14 ALTRES MODIFICACIO DISTIBUCIO JORNADA TREBALL 
2014  

VMSL  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

18/03/14 REDUCCIÓ 
JORNADA LABORAL 

REDUCCCIO JORNADA  LRE  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/04/14 INICIAR EXPEDIENT EXPEDIENT AJUDA PER ESCOLARITAT YYMM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/04/14 INICIAR EXPEDIENT EXPEDIENT AJUDA PER ESCOLARITAT BIPM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/04/14 NOMENAMENT 
FUNCIONARI INTERÍ 

NOMENAMENT I/O PRESA POSSESSIO LLOC 
TREBALL (ART 10.1.d LLEI  7/2007 I ART 15.2.e 
LLEI 3/2007) 

MSRH  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/04/14 PERMIS 
MATERNITAT/PATER
NITAT 

LLICENCIA/PERMIS/INCAPACTAT TEMPORAL - 
LACTANCIA 

YYMM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/04/14 PERMIS 
MATERNITAT/PATER
NITAT 

LLICENCIA/PERMIS/INCAPACITAT TEMPORAL 
- MATERNITAT 

YYMM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

19/03/14 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

DENEGACIO DRET 100% RETRIBUCIONS 
SITUACIO IT 

JVJ  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

19/03/14 EFECTES PER 
JUBILACIÓ 

JUBILACIO PARCIAL AMA  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

18/03/14 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

HORES EXTRAORDINARIES PERSONAL ADSCRIT DPT 
VICEPRESIDENCIA  

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20/03/14 INICIAR EXPEDIENT EXPEDIENT AJUDA PER ESCOLARITAT FCPT  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20/03/14 INICIAR EXPEDIENT EXPEDIENT AJUDA PER ESCOLARITAT JMGC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

19/03/14 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

HORES EXTRAORDINARIES PERSONAL ADSCRIT DPT 
HISENDA I FUNCIO 
PUBLICA 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

18/03/14 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

HORES EXTRAORDINARIES  PERSONAL ADSCRIT 
SERVEI EMERGENCIES  
NOV 2013 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

18/03/14 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

HORES EXTRAORDINARIES  PERSONAL ADSCRIT AL 
SERVEI D'EMERGENCIES 
DES 2013 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

17/03/14 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

HORES EXTRAORDINARIES  PERSONAL ADSCRI DPT 
URBANISME I TERRITORI 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

19/03/14 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

CONCESSIO BESTRETA  AJMV 1431,96 
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DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20/03/14 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

CONCESSIO BESTRETA  JNC 580,6 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/04/14 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZACIO, DISPOSICIO I 
RECONEIXMENT DESPESA RELATIVA INGRES 
QUOTES SEGURETAT SOCIAL COTITZACIO 
MARÇ 2014 

TRESORERIA GENERAL 
SEGURETAT SOCIAL  

1104081 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20/03/14 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

CONCESSIO BESTRETA  JNC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

27/03/14 ALTRES COBRIR TEMPORALMENT PER SISTEMA 
COMISSIO SERVEIS VOLUTARIA LLOC: CPA 
SERVEI EXPORPIACIONS 

DI CARRETERES  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

27/03/14 ALTRES COBRIR TEMPORALMENT PER SISTEMA 
COMISSIO SERVEIS VOLUTARIA LLOC: CPA 
SERVEI EXPORPIACIONS 

DI CARRETERES  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

14/03/14 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

CONCESSIO COMPLEMENT PRODUCTIVITAT 
SERGETS/CAPS ZONA BOMBERS PER  
GUARDIES LOCALITZACIO  GEN 2014 

PERSONAL ADSCRIT COS 
BOMBERS 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

14/03/14 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

COMPLEMENT PRODUCTIVITAT SOTS-
OFICIALS BOMBERS PER GUARDIES 
LOCALITZACIO GEN 2014 

PERSONAL ADSCRI COS 
BOMBERS 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

14/03/14 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

CONCESSIO COMPLEMENT PRODUCTIVITAT 
OCT-NOV-DES 2011  

PERSONAL ADSCRIT AL 
TEATRE PRINCIPAL 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

14/04/14 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

CONCESSIO COMPLEMENT PRODUCTIVITAT 
GEN-FEB-MARÇ  

PERSONAL ADSCRIT AL 
TEATRE PRINCIPAL 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

14/04/14 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

CONCESSIO COMPLEMENT PRODUCTIVITAT 
GEN-FEB-MARÇ  

PERSONAL ADSCRIT AL 
TEATRE PRINCIPAL 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

14/03/14 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

CONCESSIO COMPLEMENT PRODUCTIVITAT 
ABR-MAIG-JUNY 2012 

PERSONAL ADSCRIT AL 
TEATRE PRINCIPAL 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

18/03/14 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

RELACIO DE FACTURES 54/22110/201400318 
DE RECEPTES DISPENSADES PERSONAL CIM 
GENER 2014 

COL·LEGI OFICIAL DE 
FARMACEUTICS DE LES 
ILLES BALEARS 

2559,2 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20/03/14 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

RELACIO FACTURES 54/92060/20140320 DPT 
HISENDA I FUNCIO PUBLICA 

INAPA ESPAÑA 
DISTRIBUCION PAPEL, SA 

260,14 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

19/03/14 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

RELACIO FACTURES 54/92060/201403319 DPT 
HISENDA I FUNCIO PUBLICA 

PERSONES FISIQUES O 
JURIDIQUES  

1464,38 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

31/03/14 PRORROGA 
INTERINITAT 

PRORROGA PRESETACIO SERVEIS REGIM 
INTERINITA PER EXECUCIO PROGRAMA 
TEMPORAL 

GJAM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

31/03/14 PRORROGA 
INTERINITAT 

PRORROGA PRESETACIO SERVEIS REGIM 
INTERINITA PER EXECUCIO PROGRAMA 
TEMPORAL 

GJAM  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

28/03/14 ALTRES DIFERIR CESSAMENT  PMR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

31/03/14 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

CONCESSIO COMPLEMENT PRODUCTIVITAT 
SERGETS/CAPS DE ZONA BOMBERS  PER 
GUARDIES LOCALITZACIO MARÇ 

PERSONAL ADSCRIT COS 
BOMBERS 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

31/03/14 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

COMPLEMENT PRODUCTIVITAT CAP SERVEI 
BOMBERS PER GUARDIES LOCALITZACIO 
ABRIL 

SRV 4207,58 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

31/03/14 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

CONCESSIO COMPLEMENT PRODUCTIVITAT 
SOTSOFICIALS SERVEI BOMBERS PER 
GUARDIES LOCALITZACIO MARÇ 

PERSONAL ADSCRIT AL 
COS BOMBERS 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

31/03/14 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

CONCESSIO COMPLMENT PRODUCTIVITAT 
GEN I FEB 2014 

PERSONAL ADSCRIT AL 
SERVEI DE BOMBERS 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

31/03/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIONS  SOCIETADA DE 
PREVENCION DE MUTUA 
BALEAR PREVIS SLU 

1486,07 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

31/03/14 RETENCIONS DE 
NÒMINES 

RETENCIONS SINDICALS MES MARÇ 2014 SINDICATS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/03/14 ALTRES PRIMES ASSEGURANCES RESPONSABILITAT 
CIVIL  

AGA 250,95 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

28/03/14 CONTRACTACIÓ 
PERSONAL 
LABORAL 

CONTRACTACIO EN REGIM LABORA OFICIAL 
2ª CUINER-A DPT MEDI AMBIENT 

AOR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/03/14 ALTRES INCLUISO NOMINA DESPESES DERIVADES 
TRAMITACI PRORROGA CONCUIR VEHICLES  

DMM 52,7 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/03/14 ALTRES INCLUISIO NOMINA DESPESES DERIVADES 
TRAMITACIO PRORROGA CONIR VEHICLES 

MVD 82,2 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

28/03/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

RECONEIXEMENT COMPUT HORES 
FORMACIO 

CRS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

07/04/14 ALTRES CATALEG ROBA DE TREBALL I UNIFORMAITT 
PERSONAL FUNCIONARI  

PERSONAL FUNCIONARI 
ADSCRIT AL DPT HISENDA 
I FUNCIO PUBLICA 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

07/04/14 ALTRES CATALEG ROBA TREBALL I UNIFORMITAT 
PERSONAL FUNCIONARI 

PERSONAL FUNCIONARI 
ADSCRIT AL DPT  
URBANISME I TERRITORI 
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DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

07/04/14 ALTRES CATALEG ROBA DE TREBALL I UNIFORMITAT 
PERSONA FUNCIONARI  

PERSONAL FUNCIONARI 
ADSCRIT AL DPT 
VICEPRESIDENCIA 
CULTURA, PATRIMONI I 
ESPORTS 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

07/04/14 ALTRES CATALEG ROBA TREBALL IO UNIFORMITAT 
PERSONAL FUNCIONARI 

PERSONAL FUNCIONARI 
ADSDCRIT AL DPT MEDI 
AMBIENT 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

07/04/14 ALTRES CATALEG ROBA TREBALL I UNIFORMITAT 
PERONAL FUNCIONARI 

PERSONAL FUNCIONARI 
ADSCRIT DPT 
COOPERACIO LOCAL 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

07/04/14 ALTRES CATALEG ROBA TREBALL I UNIFORMITAT 
PERSONAL LABORAL 

PERSONAL ADSCRIT DPT 
COOPERACIO LOCAL 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

07/04/14 ALTRES CATALAEG ROBA TREBALL I UNIFORMITAT  PERSONAL LABORAL 
ADSCRIT  DPT MEDI 
AMBIENT 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

07/04/14 ALTRES CATALEG ROBA TREBALL I UNIFORMITAT PERSONAL LABORAL 
ADSCRIT 
VICEPRESIDENCIA 
CULTURA, PATRIMONI I 
ESPORTS 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

07/04/14 ALTRES CATALEGA ROBA TREBALL I UNIFORMITAT  PERSONAL LABORAL 
ADSCRIT DPT HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

07/04/14 ALTRES CATALEG ROBA TREBALL I UNIFORMITAT 
PERSONAL  

PERSONAL LABORAL 
ADSCRIT DPT URBANISME 
I TERRITORI 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/04/14 CONTRACTACIÓ 
PERSONAL 
LABORAL 

CONTRACTACIO REGIM LABORAL MECANIC 
INSPECTOR  

PERSONAL ADSCRI  ITV  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/04/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI MPR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/04/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI FJCB  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/04/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI JMC  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/04/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI BMR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/04/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI APL  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/04/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI MJHC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/04/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI ACB  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/04/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI FVG  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/04/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI MAL  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/04/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI ACP  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/04/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI CMF  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/04/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI MLM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/04/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI JDPR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/04/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI MGA  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/04/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI MCSS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/04/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI MMB  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/04/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI JMGG  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/04/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI JGR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/04/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI MSM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/04/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI ECS  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/04/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI PBA  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/04/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI RRV  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/04/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI ARL  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/04/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI JLMV  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/04/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI JAF  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/04/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI DBS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/04/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI JABR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/04/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI FMGL  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/04/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI GAM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/04/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI MAMB  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/04/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI BLL  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/04/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI AGL  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/04/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI SJL  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/04/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI JMSV  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/04/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI LVT  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/04/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI GMC  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

17/03/14 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME ACTIVITAT NO 
PERMANENT 

UNISPORT CONSULTING  



 150

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

17/03/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2014/032 F.M.F.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

14/03/14 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000066/2013-HLSR J.B.M.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

14/03/14 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000076/2013-HLSR BEACH & COUNTRY BAU 
SL 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

14/03/14 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000121/2013-HLSR MONSERRAT OLIVER 
ESTUDIO DE 
ARQUITECTURA SL 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

18/03/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 38/2004 ANUALITAT 2013 CONCESIONARIA DEL 
TUNEL DE SOLLER 

305019,37 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

17/03/14 DESESTIMAR 
RECURS 

EXP DA 27/2010 RECICLATGE 
D'AUTOMÒBIL DE LES 
ILLES BALEARS, SL 

24370,01 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

10/03/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 53/10 VINT-I-TRESENA CERTIFICACIÓ MELCHOR MASCARO, SA 160707,58 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

07/03/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 12/13 QUARTA CERTIFICACIÓ FIRMES Y ASFALTADOS 
DEL SUR, SL 

293672,65 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

14/03/14 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000102/2013-HLSR CR.W.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

14/03/14 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000052/2013-HLSR P.G.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

14/03/14 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000067/2013-HLSR J.E.N.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

14/03/14 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000100/2013-HLSR M.A.E.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

14/03/14 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 0000/60/2012-HLSR A.S.P.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

14/03/14 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME ACTIVITAT NO 
PERMANENT 

CLUB WHEELS IN 
WHEELS  

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

18/03/14 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 000845/2014 A 000863/2014 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

17/03/14 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 000823/2014 A 000844/2014 VARIS  
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

14/03/14 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 000808/2014 A 000822/2014 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

18/03/14 COMPENSACIÓ 
HORES FORMACIÓ 

CÒMPUT HORES DE FORMACIÓ PER TEMPS 
EFECTIU DE TREBALL, 3'5 HORES 

MJ.H.C./FUNCIÓ PÚBLICA  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

18/03/14 COMPENSACIÓ 
HORES FORMACIÓ 

CÒMPUT HORES DE FORMACIÓ PER TEMPS 
EFECTIU DE TREBALL, 20 HORES 

MJ.H.C./FUNCIÓ PÚBLICA  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

18/03/14 COMPENSACIÓ 
HORES FORMACIÓ 

CÒMPUT HORES DE FORMACIÓ PER TEMPS 
EFECTIU DE TREBALL, 20 HORES 

MJ.H.C./FUNCIÓ PÚBLICA  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

18/03/14 COMPENSACIÓ 
HORES FORMACIÓ 

CÒMPUT HORES DE FORMACIÓ PER TEMPS 
EFECTIU DE TREBALL, 3'5 HORES 

J.O.SG./FUNCIÓ PÚBLICA  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

18/03/14 COMPENSACIÓ 
HORES FORMACIÓ 

CÒMPUT HORES DE FORMACIÓ PER TEMPS 
EFECTIU DE TREBALL, 3'5 HORES 

J.J.P./FUNCIÓ PÚBLICA  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

18/03/14 COMPENSACIÓ 
HORES FORMACIÓ 

CÒMPUT HORES DE FORMACIÓ PER TEMPS 
EFECTIU DE TREBALL, 3'5 HORES 

M.GT.L./FUNCIÓ PÚBLICA  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

18/03/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2013/132 B.F.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

05/03/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 12/2012/F/1/02, FRA 07/14 ANETO CONSULTORES, 
SL 

5829,09 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

10/03/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 53/10  MELCHOR MASCARO, SA 131618,4 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

10/03/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 13/09 CINQUANTENA CERTIFICACIÓ COMASA 169546,3 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

13/03/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 33/10 TRENTA-TRESENA CERTIFICACIÓ UTE CONSERVACIO 
INTEGRAL MA-13 

340178,68 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

13/03/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 32/10 TRENTA-TRESENA CERTIFICACIO UTE EIX PONENT-
LLEVANT 

448078,63 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

11/03/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 38/11 TRETZENA CERTIFICACIÓ UTE (ROIG OBRES 
SERVEIS I MEDIAMBIENT, 
SA.I ELECTRONIC TRAFIC, 
SA) 

21394,57 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

11/03/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 9/2012 MF1 UTE (DRAGADOS I 
MELCHOR MASCARO) 

712349,05 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

11/03/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 9/2012 MF1 SETENA CERTIFICACIÓ UTE SEGON CINTURO 
PALMA 

666981,79 
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

11/03/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 10M07390 SEGONA I DARRERA FACTURA OLIVAR GESTIO I MEDI, SL 9044,75 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

17/03/14 EXPROPIACIÓ EXP CM-29 ADD 36 PREU JUST SRA B P P I ALTRES 4525 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

17/03/14 EXPROPIACIÓ EXP CM-29 ADD 37 PREU JUST SR R B P I ALTRES 6646,5 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

17/03/14 EXPROPIACIÓ EXP CM-29 ADD 34 SR A T P I ALTRES 7385,7 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

17/03/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 229/2014 MA-13 AJUNTAMENT SA POBLA  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

17/03/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 228/2014 MA-13 AJUNTAMENT DE BUGER  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

17/03/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 33/10 TRENTA-TRESENA CERTIFICACIO UTE CONSERVACIO 
INTEGRAL MA-13 

277601,52 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

17/03/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 20/09 ABONAMENT CINQUANTENA 
CERTIFICACIÓ 

MELCHOR MASCARO, SA 117392,15 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

17/03/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIO DE FACTURES REF 
79/45300/*2014012900 

ENDESA ENERGIA, SA 
UNIPERSONAL 

26111,55 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

21/03/14 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 001379/2013 M.T.F.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

21/03/14 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 002049/2013 T.M.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

12/03/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 25/11 CERTIFICACIO ORDINARIA AGLOMERADOS 
MALLORCA, SA 

14130,74 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

12/03/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 10/12 SETENA CERTIFICACIÓ FCC CONSTRUCCION, SA 
I AMER E HIJOS, SA 

966159,81 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

25/03/14 COMPENSACIÓ 
HORES FORMACIÓ 

CÒMPUT HORES DE FORMACIÓ PER TEMPS 
EFECTIU DE TREBALL, 64 HORES. 

C.S.B./FUNCIÓ PÚBLICA  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

25/03/14 COMPENSACIÓ 
HORES FORMACIÓ 

CÒMPUT HORES DE FORMACIÓ PER TEMPS 
EFECTIU DE TREBALL, 64 HORES. 

JA.G.S./FUNCIÓ PÚBLICA  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

25/03/14 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000143/2013-HLSR FINCAS BECKER 
MALLORCA SLU 
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

25/03/14 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000137/2013-HLSR M.G.C.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

25/03/14 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000145/2013-HLSR J.C.V.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

21/03/14 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 000918/2014 A 000949/2014 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

24/03/14 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 000950/2014 A 000963/2014 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20/03/14 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 000886/2014 A 000917/2014 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

19/03/14 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 000865/2014 A 000885/2014 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

24/03/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2010/162 J.P.C.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

14/03/14 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2014001292 M.B.R.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

14/03/14 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2014/002135 M.S.M.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

14/03/14 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2014003247 A.F.D.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

14/03/14 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 20110011173 I.L.G.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

14/03/14 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2013011572 A.E.S.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

14/03/14 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2013014088 B.C.S.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

14/03/14 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2013014332 I.G.J.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

14/03/14 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2013014329 I.G.J.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

14/03/14 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2014002152 C.T.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

14/03/14 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2014001915 M.P.G.  
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

14/03/14 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2014002151 F.S.A.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

14/03/14 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2013008870 J.V.C.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

14/03/14 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2013015339 M.S.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

25/03/14 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT.  000120/2013-HLSR P.D.B.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

26/03/14 COMPENSACIÓ 
HORES FORMACIÓ 

CÒMPUT HORES DE FORMACIÓ PER TEMPS 
EFECTIU DE TREBALL, 30 HORES 

J.O.S.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

26/03/14 COMPENSACIÓ 
HORES FORMACIÓ 

CÒMPUT HORES DE FORMACIÓ PER TEMPS 
EFECTIU DE TREBALL, 3'5 HORES 

A.P.G.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

26/03/14 COMPENSACIÓ 
HORES FORMACIÓ 

CÒMPUT HORES DE FORMACIÓ PER TEMPS 
EFECTIU DE TREBALL, 20 HORES 

A.P.G.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

25/03/14 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000037/2013-HLSR A.S.C.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

25/03/14 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT.  000101/2010-HLSR S.B.B.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

25/03/14 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000019/2013-HLSR F.O.M.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

25/03/14 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000112/2013-HLSR EDERBIS, SL  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

24/03/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EPXT. AL-2014/010 B.G.L.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

12/03/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 10/12 ABONAMENT VUITENA 
CERTIFICACIÓ 

UTE (FCC I AMER E HIJOS) 497389,22 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

17/03/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 15/09 CINQUANTENA CERTIFICACIÓ CONS. LLULL SASTRE, SA 136908,97 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

25/03/14 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000119/2013-HLSR C.K.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

25/03/14 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000109/2013-HLSR J.B.D.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

25/03/14 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000140/2013-HLSR ARTABA 18 SL  
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

25/03/14 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000150/2013-HLSR M.M.P.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

26/03/14 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

DE CAIXA FIXA DEL DEPARTAMENT 
D'URBANISME I TERRITORI J/2014/34-(2/2014) 

INTERVENCIÓ GENERAL 1883,7 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20/03/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FACTURES IMPOST DELS VEHICLES 
NÚM. Q/2014/293 DEL SERVEI D'URBANISME 

AJUNTAMENT DE 
PALMA/INTERVENCIÓ 
GENERAL 

222,97 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

24/03/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ DE FACTURES IMPOST DELS 
VEHICLES DEL SERVEI D'ITV NÚM. Q/2014/327 

AJUNTAMENT DE 
PALMA/INTERVENCIÓ 
GENERAL 

511,75 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

18/03/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 17/09 CINQUANTENA CERTIFICACIÓ CONS. Y 
PAVIMENTACIONES 
SIQUIER, SA 

56460,35 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

18/03/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 18/09 ABONAMENT CINQUANTENA 
CERTIFICACIÓ 

AGLOMERADOS 
MALLORCA, SA 

112636,51 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

18/03/14 EXPROPIACIÓ EXP 101 FINCA 5  EJECUCION SENTENCIA  SR J C G I OTRA 82505,54 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

18/03/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIO FACTURES REF NUM 
79/45300/20140302 

INTERNACIONAL BALEAR 
COURIER, SL 

14,24 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

18/03/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 2481/2012B SR A P G  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

18/03/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIO FACTURES REF 
79/45300/2014030300 

RELACIO ADJUNTA 601,53 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

18/03/14 EXPROPIACIÓ EXP CM-29 ADD 40 PREU JUST SRA R P F 21071,16 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

18/03/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 1000/2008C SR M M A  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

21/03/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

20HRS SR M A S C  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

19/03/14 EXPROPIACIÓ EXP CM-29 ADD 32 FINCA 90 I 91 PREU JUST SR A M G 32785,51 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

19/03/14 ARXIU EXPEDIENT EXP DA 02/2011 LEASE PLAN SERVICIOS, 
SA 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

19/03/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 234/2006 B MA 3321 SRA J M A M  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

19/03/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 86/2013 B MA 19 CAMPSA ESTACIONES DE 
SERVICIO, SA 
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

19/03/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 166/2014 MA 3331 
 

M H M  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

19/03/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIO DE FACTURES REF 
79/45300/2014030400 

RELACIO ADJUNTA 1400,65 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

19/03/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIO DE FACTURES REF 
79/45300/2014030600 

VERGER MATERIALS ES 
PLA, SL 

1625,79 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

19/03/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIO DE FACTURES REF 
79/45300/2014030500 

EDICIONS PERIODIQUES 
ARA-BALEARS, SL 

653,94 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

19/03/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 174/2014 MA-3011 SRA S O P  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20/03/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 27/09-M CLAU 08-10.2R-PV UTE(COMASA I LLULL 
SASTRE, SA) 

58159,19 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20/03/14 ALTRES EXP 9/2012/F/0/02 APROVAR ENNEX 12 PLA 
SEGURETAT I SALUT 

UTE (DRAGADOS I 
MELCHOR MASCARO, 
SAU) 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20/03/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 1/2010 CLAU 10-01.1-PV UTE (COMASA I CONS, 
LLULL SASTRE, SA) 

10450,46 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20/03/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIO DE FACTURES REF 
79/45300/20140307 

CAN LLANERAS, SA 54,78 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20/03/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 1015/2013 MA-4040 SRA M E M  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20/03/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 54/2014 MA-3231 SR J A A   

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20/03/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 198/2014 MA-3140 SRA M R V I A P C  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20/03/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 946/2013B MA-1021 SR H J K  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

21/03/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 189/2014 MA-13 SR S M R  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

21/03/14 INICIAR EXPEDIENT DA 06/2014-MC DANYS LEASE PLAN SERVICIOS, 
SA 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

21/03/14 INICIAR EXPEDIENT DA 05/2014 RECICLATGE 
D'AUTOMÒBIL DE LES I B, 
SL 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

21/03/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 160/2014MA-5013 MARRATXI 2, SA  
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

21/03/14 AUTORITZACIÓ 
ASSISTÈNCIA 
CURSOS 

EXP 191/2014 MA-15 SR G M P  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

21/03/14 INICIAR EXPEDIENT CM-32 FINCA 84 I 85 DE PETRA PIEZA 
INCIDENTAL 

SR C F P  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

24/03/14 INICIAR EXPEDIENT EXP 8/2014 CLAU 13-02.0-RF SENSE ESPECIFICAR  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

24/03/14 ALTRES CLAU 13-13.0-ML APROVACIÓ PROJECTE SENSE ESPECIFICAR  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

24/03/14 INICIAR EXPEDIENT EXP 9/2014 SENSE ESPCIFICAR  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

24/03/14 DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP 23/11 MA-15 CONSTRUCCIONES Y 
EXCAVACIONES, SA 

18266,82 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

24/03/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

RELACIÓ FACTURES REF. NUM 
79/45300/2014030800 

JURADO PROVINCIAL JDE 
EXPROPIACION DE 
BALEARES 

436,75 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

24/03/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES REF 
79/45300/20140309 
 

AJUNTAMENT DE PALMA 2166,51 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

24/03/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 200/2014 MA-15 SR M M S  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

24/03/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 2605/2012B  SRA B A N  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

24/03/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 199/2014 MA-3020 SR J E LL  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

24/03/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 188/2014 SR G Q R  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

24/03/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 137/2014 MA-14 SR G Q F  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

13/03/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 13M00855 CLAU 12-17.0-RF SR L C 3194,4 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

25/03/14 EXPROPIACIÓ EXP C-30 ADD 23 FINCA 23 SRA J B B 1957,65 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

25/03/14 ALTRES EXP 9/2012/F/0/02 CLAU 10-22.0-DC PLA 
SEGURETAT I SALUT 

UTE (DRAGADOS I 
MELCHOR MASCARO) 
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

25/03/14 INCLUSIÓ NÒMINA 
PER DIETES 

MES DE FEBRER 2014 SR A R F I ALTRES  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

28/03/14 COMPENSACIÓ 
HORES FORMACIÓ 

CÒMPUT HORES DE FORMACIÓ PER TEMPS 
EFECTIU DE TREBALL, 20 HORES 

J.O.S.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

26/03/14 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 001015/2014 A 001040/2014 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

28/03/14 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 000900/2014 PASTA CUORE SL  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

28/03/14 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 001052/2014 A 001070/2014 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

27/03/14 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 001041/2014 A 001051/2014 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

25/03/14 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 000964/2014 A 001014/2014 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

26/03/14 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME ACTIVITAT NO 
PERMANENT 

KUMULUS ACTIVE WORLD 
2012 SL 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

01/04/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ DE FACTURES NÚM. Q/2014/372 DEL 
SERVEI D'URBANISME DE L'IMPOST DE 
VEHICLES 

AJUNTAMENT DE 
PALMA/INTERVENCIÓ 
GENERAL 

958,03 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

28/03/14 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 000679/2014 A.D.G.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

31/03/14 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 001071/2014 A 001095/2014 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

31/03/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2013/146 MARIPLAYA BALEAR 2005 
SL 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

31/03/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2013/176 JARDÍN DEL SOL, SA  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

02/04/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2014/020 BENDINAT ESTATES SL  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

31/03/14 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT 

EN COMISSIÓ DE SERVEIS A LA REUNIÓ D'ITV 
CCAA PER TRACTAR DE LA IMPLANTACIÓ 
PROJECTE ITICI A BARCELONA. 

F.R.O.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

02/04/14 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000135/2013-HLSR A.S.S.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

02/04/14 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000141/2013-HLSR MAREN & SVEN LUNDEHN  
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

01/04/14 ALTRES DECLARACIÓ INTERÈS GENERAL EXPT. NÚM. 
000090/2013-XIG 

J.T.A.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

31/03/14 ALTRES DECLARACIÓ INTERÈS GENERAL EXPT NÚM 
000036/2013-XIG 

MC.Z.C.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

31/03/14 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000139/2013-HLSR VERDEROCK 
INVESTMENTS SL 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

31/03/14 ALTRES DICTAMEN INTEGRAT DE L'ACTIVITAT EXP. 
10/2013 SAC 

INSTITUT BALEAR DE LA 
NATURA (IBANAT) 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

01/04/14 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 001096/2014 A 001115/2014 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

02/04/14 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 000872/2014 JE.M.G.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

02/04/14 REGISTRE 
ENTITATS 

APROVACIÓ JC SUNP 32-01 CAN FONTET DE 
PALMA 

VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

02/04/14 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME ACTIVITAT NO 
PERMANENT 

OBRA CULTURAL BALEAR  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

02/04/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FACTURES DEL SERVEI 
D'URBANISME PAGAMENT IMPOST DELS 
VEHICLES, NÚM. Q/2014/373 

AJUNTAMENT DE 
PALMA/INTERVENCIÓ 
GENERAL 

362,66 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

03/04/14 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME ACTIVITAT NO 
PERMANENT 

PENYA CICLISTA 
ESTABLIMENTS 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

07/04/14 EXPEDICIÓ 
DOCUMENT 
EQUIVALENT 

NÚM. EXPT. 000766/2014 M.N.G.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

03/04/14 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 001135/2014 A 001189/2014 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

02/04/14 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 001116/2014 A 001134/2014 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

04/04/14 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 001190/2014 A001198/2014 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

08/04/14 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME ACTIVITAT NO 
PERMANENT 

NIGHT LIFE OCIO S.L.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

07/04/14 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 001199/2014 A 001216/2014 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

08/04/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2014/011 A.P.G.  
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

09/04/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2014/004 C.A.S.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

08/04/14 EXPEDICIÓ 
DOCUMENT 
EQUIVALENT 

NÚM. EXPT. 000878/2014 AJUNTAMENT DE 
FELANITX 

 

VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

26/02/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DELS SERVEIS ADMINISTRATIUS 
DE CULTURA I PATRIMONI 
REF. Q/2014/145 

VIAJES MARTEL, SA 150,42 

VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

26/02/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

ACTIVITAT FORMATIVA: PEDRA DE MARES I 
RECUPERACIÓ DE REVESTIMENTS 
(16 HORES: DEL 29 DE MAIG AL 4 DE JUNY 
2013) 

T.R.O.  

VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

26/02/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

ACTIVITAT FORMATIVA: PEDRA DE MARÈS I 
RECUPERACIÓ DE REVESTIMENT 
(16 HORES DE DURADA, DEL 29 DE MAIG AL 4 
DE JUNY) 

M.R.O.  

VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

26/02/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

ACTIVITAT FORMATIVA: PEDRA DE MARÈS I 
RECUPERACIÓ DE REVESTIMENTS 
TRADICIONALS 
(DURADA 20 HORES, DEL 29 DE MAIG AL 4 DE 
JUNY 2013) 

G.N.P.  

VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

26/02/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

ACTIVITAT FORMATIVA: PEDRA DE MARÈS I 
RECUPERACIÓ DE REVESTIMENTS 
TRADICIONALS 
(DURADA 20 HORES, DEL 29 DE MAIG FINS AL 
4 DE JUNY 2013) 

G.M.P.  

VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

26/02/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

ACTIVITAT FORMATIVA: PEDRA DE MARÈS I 
RECUPERACIÓ DE REVESTIMENTS 
TRADICIONALS 
(20 HORES DE DURADA, DEL 29 DE MAIG FINS 
AL 4 DE JUNY 2013) 

M.S.L.  

VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

26/02/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

ACTIVITAT FORMATIVA: SICALWIN: EINA PER 
A UNA CORRECTA GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA 
(DURADA DE 20 HORES, DEL 23 DE 
SETEMBRE FINS AL 2 D'OCTUBRE 2013) 

M.R.M.C.  

VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

26/02/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

ACTIVITAT FORMATIVA: LLEI DE PROTECCIÓ 
DE DADES 
(DURADA DE 20 HORES, DEL 24 DE 
SETEMBRE  AL 8 D'OCTUBRE) 

A.M.C.C.  

VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

26/02/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

ACTIVITAT FORMATIVA: LLEI 30/1992, DE 
RJPAC 
(DE 10 HORES DE DURADA, DEL 6 AL 11 DE 
JUNY DE 2013) 

M.P. M.  

VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

26/02/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

ACTIVITAT FORMATIVA: LLEI DE PROTECCIÓ 
DE DADES 
(DURADA 20 HORES, DEL 24 DE SETEMBRE 
AL 10 D'OCTUBRE 2014) 

M.P.M  

VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

26/02/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

ACTIVITAT FORMATIVA: SICALWIN: EINA PER 
A UNA CORRECTA GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA 
(DURADA 20 HORES, DES 23 DE SETEMBRE 
AL 2 D'OCTUBRE DE 2013) 

M.P.M.  
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VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

26/02/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

ACTIVITAT FORMATIVA: PEDRA DE MARÈS I 
RECUPERACIÓ DE REVESTIMENTS 
(DURADA 16 HORES, DEL 29 DE MAIG AL 4 DE 
JUNY DE 2013) 

J.M.B.A.  

VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

26/02/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

ACTIVITAT FORMATIVA: PEDRA DE MARÈS I 
RECUPERACIÓ DE REVESTIMENTS 
(DURADA 16 HORES, DEL 29 DE MAIG AL 4 DE 
JUNY DE 2013) 

C.A.A.A.  

VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

26/02/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

ACTIVITAT FORMATIVA: PEDRA DE MARÈS I 
RECUPERACIÓ DE REVESTIMENTS 
TRADICIONALS 
(DURADA DEL 29 DE MAIG AL 4 DE JUNY 2013) 

M.R.O.  

VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

26/02/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

ACTIVITAT FORMATIVA: CURS LLENGUATGE 
ADMINISTRATIU NIVELL E 2013 - EBAP 
(DURADA 64 HORES) 

C.M.Q.V.  

VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

26/02/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

ACTIVITAT FORMATIVA: RELACIONES CON 
LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
(DURADA 120 HORES, DEL 8 DE MAIG AL 20 
DE SETEMBRE 2013) 

B.R.P.  

VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

27/02/14 ALTRES AUTORITZACIÓ D' URGÈNCIA PER EXECUTAR 
LA NETEJA COMPLEMENTÀRIA DEL 
CLAUSTRE I DE LES VOLTES DEL CLAUSTRE 
DE LA SEU DE MALLORCA (EXP. 155/10) 

CAPÍTOL DE LA SEU  DE 
MALLORCA I 
AJUNTAMENT DE PALMA 

 

VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

27/02/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE LA COMISSIÓ D'ESPORTS 
REF. Q/2014/164 

VARIS 886,92 

VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

28/02/14 ALTRES RESOLUCIÓ SOBRE LES AL·LEGACIONS 
PRESENTADES AL PROJECTE DE DECRET DE 
MODIFICACIÓ DEL DECRET 10/2003, DE 14 DE 
FEBRER, DE REGULACIÓ DELS CONSELLS 
ESCOLARS INSULARS I MUNICIPALS DE LES 
ILLES BALEARS PEL CONSELL ESCOLAR DE 
MALLORCA 

VARIS  

VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

28/02/14 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

DONAR CONFORMITAT ALS FULLS DE 
QUILOMETRATGE I AUTORITZAR L' 
ABONAMENT 
GENER-2014 

N.B.A. 34,1 

VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

28/02/14 INICIAR EXPEDIENT CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS PER A 
ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE QUE 
PROMOGUIN LA MÚSICA MODERNA 
PREFERENTMENT ENTRE EL JOVENT (2014) 

VARIS  

VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

27/02/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE PROMOCIÓ SOCIAL I 
ASSOCIACIONISME 
REF. Q/2014/154 

CONSULPI, SL 1037,89 

VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

27/02/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

ACTIVITAT FORMATIVA: GESTIÓ DEL 
PRESSUPOST A L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA 
(DURADA 20 HORES, DEL 22 D'ABRIL AL 13 DE 
MAIG 2013)  

M.S.J.  
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VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

27/02/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

ACTIVITAT FORMATIVA: COMPTABILITAT 
PÚBLICA 
(DURADA 21 HORES, DEL 24 D'OCTUBRE AL 
28 DE NOVEMBRE 2013) 

M.S.J.  

VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

03/03/14 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

DONAR CONFORMITAT  AL FULL DE 
QUILOMETRATGE I AUTORITZAR L' 
ABONAMENT 
FEBRER-2014 

M.R.J. 49,95 

VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

03/03/14 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

DONAR CONFORMITAT AL FULL DE 
QUILOMETRATGE  AUTORITZAR L' 
ABONAMENT 
FEBRER-2014 

N.V.M. 9,61 

VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

03/03/14 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

DONAR CONFORMITAT I AUTORITZAR L' 
ABONAMENT 
FEBRER-2014 

N.B.A. 52,35 

VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

03/03/14 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

DONAR CONFORMITAT AL FULL DE 
QUILOMETRATGE I AUTORITZAR L' 
ABONAMENT 
FEBRER-2014 

J.M.L. 25,45 

VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

03/03/14 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

DONAR CONFORMITAT AL FULL DE 
QUILOMETRATGE I AUTORITZAR L' 
ABONAMENT 
FEBRER-2014 

J.T.R.M. 150,33 

VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

03/03/14 ABONAR DESPESES 
QUILOMETRATGE 

DONAR CONFORMITAT AL FULL DE 
QUILOMETRATGE I AUTORITZAR L' 
ABONAMENT 
GENER-2014 

R.S.A. 24,01 

VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

03/03/14 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

DONAR CONFORMITAT ALS JUSTIFICANTS 
DEL CONCESIONARIA TUNEL DE SOLLER, SA 
FEBRER-2014 

H.I.G. 10,1 

VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

03/03/14 ABONAR DESPESES 
QUILOMETRATGE 

DONAR CONFORMITAT AL FULL DE 
QUILOMETRATGE I AUTORITZAR 
L'ABONAMENT 
FEBRER-2014 

M.M.G. 14,41 

VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

03/03/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL SERVEI DE PATRIMONI 
HISTÒRIC 
REF. Q/2014/167 

VARIS 573,73 

VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

03/03/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES D' ÒRGANS DE GOVERN CULTURA 
REF. Q/2014/169 

TUMBET MUSIC, SCP 2949,38 

VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

03/03/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL SERVEI DE CULTURA 
REF. Q/2014/168 

LLEONARD MUNTANER 
EDITOR, SL 

1950 
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VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

03/03/14 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

DONAR CONFORMITAT ALS FULLS DE 
QUILOMETRATGE I AUTORITZAR L' 
ABONAMENT 
FEBRER-2014 

J.M.F. 71,56 

VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

03/03/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

ACTIVITAT FORMATIVA: SILCAWIN 
(DURADA 20 HORES, DEL 23/09/13 AL 2/10/13) 

P.C.P.  

VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

03/03/14 APROVAR 
EXPEDIENT 
CONTRACTACIÓ 

CONTRACTE MENOR PER AL SERVEI DE 
GUIES PER A SORTIDES CULTURALS I 
SENDERISME PER A LA SERRA DE 
TRAMUNTANA 

ESPORTS 85, SL 10682,72 

VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

04/03/14 ALTRES RESOLUCIÓ CORRECCIÓ D'ERRADES DE LA 
RESOLUCIÓ D'INCLUSIÓ EN NÒMINA DE 
DESPESES DE QUILOMETRATGE, DE DATA 11 
NOV 2013 
OCTUBRE-2013 

J.M.L. 47,79 

VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

04/03/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

ACTIVITAT FORMATIVA: MANEIG EFICAÇ DE L' 
ANSIETAT I  
L' ESTRES LABORAL 
(DURADA 20 HORES, DEL 07/05/13 FINS AL 
24/05/13) 

A.C.B.  

VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

04/03/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

ACTIVITAT FORMATIVA: "INTEL·LIGÈNCIA 
EMOCIONAL NIVELL AVANÇAT" 
(DURADA 20 HORES, DEL 10/04/13 FINS AL 
29/04/13) 

A.C.B.  

VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

04/03/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

ACTIVITAT FORMATIVA: "COMPTABILITAT 
PÚBLICA" 
(DURADA 21 HORES, DEL 24/10/13 FINS AL 
28/11/13) 

A.C.B.  

VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

04/03/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

ACTIVITAT FORMATIVA: "GESTIÓ DEL 
PRESSUPOST A L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA" 
(DURADA 20 HORES, DEL 24/10/12 AL 31/10/12) 

A.C.B.  

VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

04/03/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

ACTIVITAT FORMATIVA: "GESTIÓ I 
ADMINISTRACIÓ DE  
L' ENTORN VIRTUAL DE MOODLE" 
(DURADA 14 HORES, DEL 13/05/13 FINS AL 
24/05/13) 

M.A.R.S.  

VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

04/03/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

ACTIVITAT FORMATIVA: "FORMACIÓ EN 
MOODLE" 
(DURADA 14 HORES, DEL 27/05/13 AL 09/06/13) 

M.A.R.S.  

VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

04/03/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

ACTIVITAT FORMATIVA: "TALLER VIRTUAL 
PER AL MANEIG DE MOODLE" 
(DURADA 6 HORES, DEL 29/10/13 FINS AL 
31/10/13) 

M.C.P.M.  

VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

04/03/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

ACTIVITAT FORMATIVA: "CURS DE 
PROCEDIMENT ADMINISTRATIU AVANÇAT" 
(DURADA 30 HORES, DEL 29/04/13 AL 30/05/13) 

S.M.G.  
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VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

04/03/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

ACTIVITAT FORMATIVA: "FIRMA 
ELECTRÒNICA I DNI ELECTRÒNIC" 
(DURADA 20 HORES, DEL 30/10/13 AL 2/12/13) 

S.M.G.  

VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

04/03/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

ACTIVITAT FORMATIVA: "FIRMA I DNI 
ELECTRÒNIC" 
(DURADA 20 HORES, DEL 30/10/13 AL 02/12/13) 

E.M.V.  

VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

04/03/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

ACTIVITAT FORMATIVA: "PROCEDIMENT 
ADMINISTRATIU (NIVELL AVANÇAT)" 
(DURADA 30 HORES, DEL 29/04/13 AL 30/05/13) 

E.M.V.  

VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

04/03/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

ACTIVITAT FORMATIVA: "LA LLEI DE 
PROTECCIÓ DE DADES" 
(DURADA 20 HORES, DEL 24/09/13 AL 10/10/13) 

M.M.B.  

VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

04/03/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

ACTIVITAT FORMATIVA: "PREVENCIÓ DE 
RISCS LABORALS I EDUCACIÓ CORPORAL EN 
OFICINES" 
(DURADA 17 HORES, DEL 25/04/13 AL 06/05/13) 

LL.C.K.  

VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

04/03/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

ACTIVITAT FORMATIVA: "SICALWIN" 
(DURADA 20 HORES, DEL 23/09/13 AL 02/10/13) 

J.A.A.T.  

VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

05/03/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

ACTIVITAT FORMATIVA: "CATALÀ E" 
(DURADA 64 HORES, DEL 28/02/13 AL 31/05/13) 

P.C.P.  

VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

05/03/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE MEDICINA ESPORTIVA 
REF. Q/2014/173 

VARIS 166,18 

VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

05/03/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL POLIESPORTIU SANT 
FERRAN 
REF. Q/2014/172 

VARIS 704,23 

VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

05/03/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL MES DE GENER DE 2014 DEL 
CONTRACTE DEL SERVEI D'ORGANITZACIÓ I 
DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA "JOCS 
ESPORTIUS ESCOLARS 2013-2014" 

ESPORTS 85, SL 24052,38 

VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

05/03/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE PROMOCIÓ ESPORTIVA 
REF. Q/2014/171 

VARIS 5488,1 

VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

07/03/14 ALTRES INCLUSIÓ EN NÒMINA D'INDEMNITZACIONS 
PER RAÓ DEL SERVEI 
(CURS MONOGRÀFIC DE FORMACIÓ EN 
GESTIÓ ESPORTIVA A MANRESA EL DIA 
04/03/14) 
 

R.M.G.R. 140,1 
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VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

10/03/14 INICIAR EXPEDIENT CONVOCATÒRIA 3a EDICIÓ PREMIS 
ARTESANIA DE MALLORCA 2014 

VARIS  

VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

10/03/14 INICIAR EXPEDIENT CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER AL 
FOMENT DE LA COMPETITIVITAT DE L' 
ARTESANIA DE MALLORCA ANY 2014 

VARIS  

VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

10/03/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

ACTIVITAT FORMATIVA: "GESTIÓ I 
ADMINISTRACIÓ DE  
L' ENTORN VIRTUAL DE MOODLE" 
(DURADA 14 HORES, DEL 13/05/13 AL 24/05/13) 

J.J.M.  

VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

10/03/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

ACTIVITAT FORMATIVA: "GESTIÓ I 
ADMINISTRACIÓ DE  
L' ENTORN MOODLE" 
(DURADA 14 HORES, DEL 13/05/13 AL 24/05/13) 

C.M.Q.V.  

VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

10/03/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

ACTIVITAT FORMATIVA: "ERGONOMIA Y 
AMBIENTE FÍSICO DEL LUGAR DE TRABAJO" 
(DURADA 40 HORES, DEL 20/05/13 AL 14/06/13) 

M.N.B.V.  

VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

10/03/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

ACTIVITAT FORMATIVA: "ERGONOMIA Y 
AMBIENTE FÍSICO DEL LUGAR DE TRABAJO" 
(DURADA 40 HORES, DEL 20/05/13 AL 14/06/13) 

M.R.M.  

VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

10/03/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

ACTIVITAT FORMATIVA: "FORMACIÓ EN 
MOODLE" 
(DURADA 14 HORES, DEL 27/05/13 AL 09/06/13) 

M.C.P.M.  

VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

10/03/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

ACTIVITAT FORMATIVA: "TALLER VIRTUAL 
PER AL MANEIG DE L'ENTORN VIRTUAL 
MOODLE 2.4" 
(DURADA 6 HORES, DEL 29/10/13 AL 31/10/13) 

M.N.B.V.  

VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

10/03/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

ACTIVITAT FORMATIVA: "GESTIÓ I 
ADMINISTRACIÓ DE L'ENTORN VIRTUAL DE 
MOODLE" 
(DURADA 14 HORES, DEL 13/05/13 AL 24/05/13) 

M.R.M.  

VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

10/03/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

ACTIVITAT FORMATIVA: "FORMACIÓ EN 
MOODLE" 
(DURADA 14 HORES, DEL 27/05/13 AL 09/06/13) 

M.R.M.  

VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

10/03/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

ACTIVITAT FORMATIVA: "FORMACIÓ EN 
MOODLE" 
(DURADA 14 HORES, DEL 27/05/13 AL 09/06/13) 

M.N.B.V.  

VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

10/03/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

ACTIVITAT FORMATIVA: "JORNADA DE 
CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA" 
(DURADA 10 HORES, DEL 30/09/13 AL 4/10/13) 

M.S.J.  
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VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

10/03/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

ACTIVITAT FORMATIVA: "FORMACIÓ EN 
MOODLE" 
(DURADA 14 HORES, DEL 27/05/13 AL 09/06/13) 

C.M.Q.V.  

VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

10/03/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

ACTIVITAT FORMATIVA: "GESTIÓ I 
ADMINISTRATIVA DE L'ENTORN VIRTUAL DE 
MOODLE" 
(DURADA 14 HORES, DEL 13/05/13 AL 24/05/13) 

M.N.B.V.  

VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

10/03/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL SERVEI DE CULTURA 
REF. Q/2014/190 

FOTOCOPISTERIA 
IMPRESRAPIT, SL 

541,6 

VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

11/03/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

RESOLUCIÓ DESFAVORABLE 
ACCIÓ FORMATIVA: "FORMACIÓ PER A 
FORMADORS VIRTUALS. 2n NIVELL" 

M.R.M.  

VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

11/03/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

RESOLUCIÓ DESFAVORABLE 
ACCIÓ FORMATIVA: "SALUD LABORAL: 
MODELO DE CALIDAD EFQM" 
 

M.R.M.  

VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

11/03/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

RESOLUCIÓ DESFAVORABLE 
ACCIO FORMATIVA: "AUDITOR DE SISTEMAS 
DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES" 

M.R.M.  

VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

11/03/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

RESOLUCIÓ DESFAVORABLE 
ACCIÓ FORMATIVA: "RESPONSABILIDAD 
SOCIAL CORPORATIVA EN LA PREVENCIÓN 
DE RIESGOS LABORALES" 

M.R.M.  

VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

11/03/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

RESOLUCIÓ DESFAVORABLE 
ACCIÓ FORMATIVA: "IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES. ÁMBITO JURÍDICO" 

M.C.P.M.  

VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

11/03/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

RESOLUCIÓ DESFAVORABLE 
ACCIÓ FORMATIVA: "RESPONSABILIDAD 
SOCIAL CORPORATIVA EN LA PREVENCIÓN  
DE RIESGOS LABORALES" 

M.C.P.M.  

VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

11/03/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

RESOLUCIÓ DESFAVORABLE 
ACCIÓ FORMATIVA: "FORMACIÓ PER A 
FORMADORS VIRTUALS. 2n NIVELL" 

M.C.P.M.  

VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

11/03/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

RESOLUCIÓ DESFAVORABLE 
ACCIÓ FORMATIVA: "GESTIÓN DE RECURSOS 
HUMANOS EN LAS ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS" 

M.C.P.M.  

VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

11/03/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

RESOLUCIÓ DESFAVORABLE 
ACCIÓ FORMATIVA: "FORMACIÓ PER A 
FORMADORS VIRTUALS. 2n NIVELL" 

M.A.R.S.  
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VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

11/03/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

RESOLUCIÓ DESFAVORABLE 
ACCIÓ FORMATIVA: "QÜESTIONS DE 
LLENGUA XII: LA PRONOMINALITZACIÓ" 

M.R.M.  

VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

11/03/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

RESOLUCIÓ DESFAVORABLE 
ACCIÓ FORMATIVA: "QÜESTIONS DE 
LLENGUA XII: LA PRONOMINALITZACIÓ" 

M.N.B.V.  

VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

11/03/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

RESOLUCIÓ DESFAVORABLE 
ACCIÓ FORMATIVA: "AUDITOR DE SISTEMAS 
DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES" 

M.N.B.V.  

VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

11/03/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

RESOLUCIÓ DESFAVORABLE 
ACCIÓ FORMATIVA: "SALUD LABORAL: 
MODELO DE CALIDAD EFQM" 

M.N.B.V.  

VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

11/03/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

RESOLUCIÓ DESFAVORABLE 
ACCIÓ FORMATIVA: "RESPONSABILIDAD 
SOCIAL CORPORATIVA EN LA PREVENCIÓN 
DE RIESGOS LABORALES" 

M.N.B.V.  

VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

11/03/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

RESOLUCIÓ DESFAVORABLE 
ACCIÓ FORMATIVA: "FORMACIÓ PER A 
FORMADORS  VIRTUALS. 2n NIVELL" 

M.N.B.V.  

VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

12/03/14 ALTRES RESOLUCIÓ D'APROVACIÓ DE LES NORMES 
DE SELECCIÓ DE PROJECTES D'ACTIVITATS 
CULTURALS PER A CULTURA EN XARXA 2014 

VARIS  

VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

12/03/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL CENTRE SOCIOCULTURAL 
D'INCA 
REF. Q/2014/156 

MIFU, SA 360 

VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

13/03/14 ALTRES RESOLUCIÓ D' INCLUSIÓ EN LA NÒMINA DE 
DESPESES PER DESPLAÇAMENT 
DONAR CONFORMITAT ALS JUSTIFICANTS DE 
LA "CONCESIONARIA TÚNEL DE SÓLLER, SA" I 
AUTORITZAR L' ABONAMENT 

A.M.C.C. 10,1 

VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

13/03/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE BIBLIOTEQUES, ARXIUS I 
MUSEUS 
REF. Q/2014/210 

VARIS 119,63 

 

 


