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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DEL CONSELL DE 
MALLORCA 

Identificació de la sessió 

Núm.: 9/2014 

Caràcter: ordinària 
Data: 12 de juny de 2014 
Hora: de 10.25 h a 15.28 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) 
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). 
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Ha excusat l’assistència l’Hble. Sr. Francesc Josep Dalmau Fortuny (PSOE). 

També han assistit els Hbles. consellers executius Srs. Mauricio Rovira de Alós i 
Jaume Juan Garcia 
 

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

 
El Sr. Colom Adorver surt en el punt  11  i s’incorpora en el punt 14. El Sr. Crespí 
Deyà surt en el punt 12 i s’incorpora en el punt 14. El Sr. Salom Munar surt en el punt 
15 i s’incorpora en el punt 16. El Sr. Ensenyat Riutort surt en el punt 16 i s’incorpora 
en el punt 18. La Sra. Campomar Orell surt en el punt 16 i s’incorpora en el punt 18. 
El Sr. Rotger Seguí surt en el punt 21 i s’incorpora en el punt 23. El Sr. Crespí Deyà 
surt en el punt 21 i s’incorpora en el punt 23. El Sr. Salom Munar surt en el punt 21 i 
s’incorpora en el punt 23. El Sr. Vidal Vidal surt en el punt 21 i s’incorpora en el punt 
23. El Sr. Alemany Cladera surt en el punt 21 i s’incorpora en el punt 27. El Sr. 
Llamas Márquez  surt en el punt 23 i s’incorpora en el punt 27. La Sra. Roig Catany 
surt en el punt 23 i s’incorpora en el punt 25. La Sra. Garcia Gual surt en el punt 23 i 
s’incorpora en el punt 27. La Sra. Sànchez Grau surt en el punt 27 i s’incorpora en el 
punt 28. La Sra. Salom Coll surt en el punt 27 i s’incorpora en el punt 28. El Sr. 
Crespí Deyà surt en el punt 27 i s’incorpora en el punt 28. El Sr. Garau Salas surt en 
el punt 28 i s’incorpora en el punt 30. La Sra. Cirer Adrover surt en el punt 28 i 
s’incorpora en el punt 29. El Sr. Salom Munar surt en el punt 29 i s’incorpora en el 
punt 30. La Sra. Soler Torres surt en el punt 30 i s’incorpora en el punt 32. La Sra. 
Palou Cànaves surt en el punt 31 i s’incorpora en el punt 33. El Sr. Salom Munar surt 
en el punt 32 i s’incorpora en el punt 33. El Sr. Vidal Vidal surt en el punt 33 i 
s’incorpora en el punt 34. El Sr. Font Massot surt en el punt 33 i s’incorpora en el 
punt 34. La Sra. Garrido Rodríguez surt en el punt 33 i s’incorpora en el punt 36. El 
Sr. Alemany Cladera surt en el punt 34 i s’incorpora en el punt 35. El Sr. Salom 
Munar surt en el punt 35 i s’incorpora en el punt 36. El Sr. Ensenyat Riutor surt en el 
punt 38 i no torna. 
 

La Sra. PRESIDENTA, abans d’iniciar la sessió, demana als consellers i conselleres 
així com a la resta de persones presents a la sala guardar un minut de silenci en 
memòria de Maria Rosa Martínez Deyà que va ser assassinada el passat dia 9 de juny 
a Sóller. 
 

ORDRE DEL DIA 

 

I) PART RESOLUTIVA 

PRESIDENCIA 

1. Aprovació actes anteriors (8-5-2014) 

2. Proposta rectificació acta de la sessió ordinària del Ple de dia 13-2-2014 
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3. Declaracions institucionals. 

4. Decrets a ratificar. 

a) Nomenament representant del Consell a la Comissió Executiva de 
Mallorca de l’Agència de Turisme de les Illes Balears. 

b) Nomenament representant del Consell de Mallorca a la Comissió 
d’Avaluació Palma de Mallorca Patrimoni de la Humanitat. 

5. Proposta d’aprovació inicial de la modificació dels articles 30, 32 i 33 del 
Reglament Orgànic del Consell Insular de Mallorca. 

 
VICEPRESIDÈNCIA DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 
 
6. Proposta d’acord de modificació de la clàusula tercera de l’acord aprovat pel ple en 
la sessió de dia 21/07/2003 relatiu a la subvenció pluriennal per l’adquisició del casal 
Can Doménech. 
 
7. Acord de declaració com a bé d’interès cultural, amb la categoria de monument, del 
sistema hidràulic de la Font de Mestre Pere en els termes municipals de Palma, 
Valldemossa i Bunyola 
 
8. Proposta d’acord de concessió de subvenció a la Federació balear de motociclisme 
per al desenvolupament del programa “l’esport per a l’edat escolar a Mallorca” 
(Motociclisme) pel període comprès entre el 31/10/2013 i el 30/10/2014 i d’aprovació 
del text del conveni regulador. 
 
9. Proposta d’acord de concessió de subvenció a la Federació de triatló de les illes 
balears per al desenvolupament del programa “l’esport per a l’edat escolar a 
Mallorca” (Triatló) pel període comprès entre el 31/10/2013 i el 30/10/2014 i 
d’aprovació del text del conveni regulador. 
 
10. Proposta d’acord de concessió de subvenció a la Federació balear d’esports per a 
persones amb  discapacitat (FEBEP) per al desenvolupament del programa “l’esport 
per a l’edat escolar a Mallorca” (modalitats esportives vàries) pel període comprès 
entre el 31/10/2013 i el 30/10/2014 i d’aprovació del text del conveni regulador. 
 
11. Proposta d'aprovació de les modificacions presentades pel Bisbat de Mallorca 
durant la tramitació de l’expedient de la subvenció nominativa per dur a terme la 
conservació del patrimoni eclesiàstic, any 2014. 
 
 
DEPARTAMENT DE PRESIDÈNCIA 
 
12.  Proposta d’aprovació definitiva del Reglament regulador dels usos i serveis de la 
finca Raixa. 
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 13. Proposta d’acord d’execució de l’Auto núm. 77/2014, de 31 de març de 2014, del 
Jutjat del Contenciós-Administratiu núm. 3 de Palma, relatiu a la caducitat del 
procediment corresponent al recurs presentat davant la resolució de la presidenta del 
Consell de Mallorca, de 13 de gener de 2009, per la que es va acordar la resolució del 
contracte de compravenda del bé immoble anomenat Can Domenge. 
 
 
DEPARTAMENT D’HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA 
 
14. Execució de la sentència del TSJ de les Illes Balears núm. 132/2014. 
 

15. Proposta d’aprovació de l’expedient núm. 10 de modificació de crèdits en el 
pressupost propi de la corporació de l'exercici de 2014 per crèdit extraordinari 
(CE02/2014) i suplement de crèdit (SUP 02/2014). 

16. Proposta d’aprovació de l’expedient núm. 11 de modificació de crèdits en el 
pressupost propi de la corporació de l'exercici de 2014 per suplement de crèdits 
(sup03/2014). 

17. Proposta de la consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública al ple del Consell 
de Mallorca perquè s’adoptin els acords necessaris als efectes de la resolució de 13 de 
maig de 2014 de la secretaria general de coordinació autonòmica i local. 

 
DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT  
 
18. Proposta d’aprovació definitiva de la tarifa de tractament dels residus sòlids 
urbans per a l'any 2014.  
 
19. Nomenament de representant del  Consell de Mallorca a la  comissió de seguiment 
de la Reserva Marina del Llevant de Mallorca.  
 
20. Proposta d'acord d’aprovació inicial de l’ordenança reguladora de les taxes 
corresponents a tràmits administratius i serveis en matèria de caça i pesca fluvial a 
Mallorca.  
 
DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL 
 
21. Proposta d’acord d’aprovació de l’expedient núm. 4 de modificació de crèdits en 
el pressupost de l’Institut Mallorqui d’afers socials del 2014 per crèdits extraordinaris 
(EXT-1/14). 
 
22. Proposta d’acord d’aprovació de l'expedient núm. 7 de modificació de crèdits en 
el pressupost de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials de l’exercici 2014 per habilitar 
crèdit a partides del capítol VI (EXT. 02/14- SUPL. 01/14) . 
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DEPARTAMENT DE COOPERACIÓ LOCAL 

23. Resolució de la convocatòria de 2014-2015 de subvencions adreçada als 
ajuntaments i entitats menors de mallorca de població inferior o igual a 20.000 
habitants pera a actuacions de competència municipal 

 

II) PART DE CONTROL 

24. Decrets i resolucions per donar-ne compte 

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

25. Donar compte del decret de la presidenta del Consell de Mallorca pel qual es 
nomena el vicepresident de la Comissió Insular de Patrimoni Històric. 

26. Donar compte del decret de la presidenta del Consell de Mallorca pel qual disposa 
la substitució dia 28 de maig de 2014. 

 

MOCIONS IMPULSORES O DE TRÀMIT I DE CARÀCTER IDEOLÒGIC  

27. Moció del Grup polític MÉS PER MALLORCA contra la importació de fems 
d’Irlanda del Nord, en concret, i de fora de Mallorca, en general. 
 

28. Moció del Grup polític MÉS PER MALLORCA sobre la demanda de la 
tramitació d’un estudi de viabilitat de grans infraestructures de transport per a 
l’autopista Llucmajor-Campos prèvia suspensió de la licitació del projecte d’autopista 
Llucmajor-Campos. 

 
29. Moció del Grup polític MÉS PER MALLORCA sobre la modificació de la Llei 
8/1990, de 28 de juny sobre compilació de Dret Civil de Balears. 
 
30. Moció del Grup polític MÉS PER MALLORCA sobre el termini d’exposició 
pública del projecte de traçat de la variant Nord d’Inca. 
 
31. Moció del Grup polític MÉS PER MALLORCA sobre l’estat de la carretera de 
Caubet. 
 
32. Moció del Grup polític MÉS PER MALLORCA sobre la convocatòria d’un 
referèndum per a determinar la forma política de l’Estat. 
 
33. Moció del Grup Socialista sobre la transparència de les llistes d’espera de 
residències. 
 
34. Moció del Grup Socialista sobre el pagament del deute pendent. 
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35. Moció del Grup Socialista sobre l’aparcament de Can Vallès de Deià. 
 
36. Moció del Grup Socialista sobre el laicisme. 

 

INTERPEL·LACIONS 

37. Interpel·lació del Grup polític MÉS PER MALLORCA sobre subvencions per a 
muncipis per elaborar el catàleg de camins públics. 
 
38. Interpel·lació del Grup Socialista sobre canvi de rumb a la política del Consell de 
Mallorca després de tres anys de Govern. 

 

PREGUNTES 

39. Pregunta que formula el Sr. Joan Font Massot (Expropiació habitatges obres segon 
cinturó). 
 
40. Pregunta que formula el Sr. Joan Font Massot (Mirador des Grau). 
 
41. Pregunta que formula la Sra. Melchora Gómez Andrés al Sr. Jaume Juan García 
(Participació fires turístiques) 
 
42. Pregunta que formula la Sra. Rosario Sánchez Grau a la Sra. Margalida Roig 
Catany (Amortització anticipada deute) 
 
43. Pregunta que formula la Sra. Silvia Cano Juan a la Sra. Catalina Cirer Adrover 
(comissió contra explotació sexual dones) 

 

INFORMACIÓ DELS CONSELLERS EXECUTIUS 

PRECS 

III) DESPATX EXTRAORDINARI 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 

I) PART RESOLUTIVA 

PRESIDENCIA 

PUNT 1. APROVACIÓ ACTES ANTERIORS (8-5-2014) 

Sotmesa l’acta a votació, s’aprova per unanimitat. 
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PUNT 2. PROPOSTA RECTIFICACIÓ ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 
DEL PLE DE DIA 13-2-2014. 

Es dona compte de la proposta del secretari general del Consell: 

S’ha detectat que a l’acta de la sessió ordinària de dia 13 de febrer de 2014 hi ha una 
errada a la primera pàgina relativa a la durada del Ple. 

Per tant, es proposa que el Ple adopti l’Acord següent: 

1. Rectificar l’Acta de la sessió ordinària del Ple del Consell de dia 13 de febrer de 
2014, de manera que allà on diu: 

«Hora: de 10.10 a 10.14» 

Ha de dir: 

«Hora: de 10.10 a 14.50» 

 

Sotmesa l’acta a votació, s’aprova per unanimitat. 

 

PUNT 3. DECLARACIONS INSTITUCIONALS. 

La Sra. PRESIDENTA lamenta que no hagi estat possible presentar una declaració institucional i 
explica que era voluntat de l’equip de govern haver-ho fet però no hi ha hagut unanimitat al respecte. 

Assegura que personalment li dol que els membres de MÉS per Mallorca exposin uns rètols que diuen 
“Diàleg ja!” ja que aquest mateix grup que demana diàleg no ha estat capaç de posar-se d’acord per 
simplement dir “No a la violència”. 

Remarca que això li sembla lamentable i que no és de rebut que un grup polític del Consell de 
Mallorca, que ha de pensar en els interessos i en el patiment de Mallorca, per egoisme seu no vulgui 
arribar a un acord amb la institució per dir “No a la violència de gènere” i, en canvi, llavors plantegi 
davant la sala un “Diàleg ja!” sobre una qüestió que no és competència del Consell de Mallorca –
encara que aquest aspecte no és rellevant– i, per això, considera que la postura de MÉS per Mallorca no 
és raonable i així els ho volia fer saber. 

El Sr. FONT (MÉS per Mallorca) assevera que cap ciutadà de Mallorca no dubta, en cap moment, de 
quina és la postura de la coalició MÉS per Mallorca en relació a la violència de gènere. 

Tot seguit comenta que les paraules són molt bones d’escriure però s’han de demostrar amb fets i el 
Partit Popular està demostrant, contínuament, que no fa allò que toca per tal de combatre la violència 
de gènere i, com a exemple d’aquesta asseveració, indica que basta veure la Llei de divorci. 

El fet que la Sra. presidenta hagi fet aquesta intervenció diu molt poc a favor d’ella perquè hauria de 
respectar tots els consellers de la casa i, amb la declaració que ha fet, no ha respectat els consellers de 
MÉS per Mallorca. 

MÉS per Mallorca no vol participar en totes les qüestions que el Partit Popular diu una cosa sobre el 
paper però llavors en fa una altra. 

El Partit Popular podrà presentar quantes declaracions institucionals vulgui amb les quals, segurament, 
els consellers de MÉS per Mallorca estaran d’acord però el que rebutgen és que el Partit Popular faci el 
paperot i demostri la hipocresia que demostra. 
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La Sra. PRESIDENTA opina que el poble de Mallorca demana als polítics que siguin capaços de 
posar-se d’acord amb uns mínims i, dins aquests mínims, s’inclou que avui poguessin entre tots junts 
dir “no a la violència masclista”, dir “no a l’assassinat d’una dona”. 

Adverteix que ella respecta molt tot el que diuen i fan els consellers de MÉS per Mallorca. Respecta 
que exhibeixin els cartells que vulguin i que venguin vestits com vulguin però li dol, com a presidenta 
d’aquesta institució, que no puguin ser capaços de dir, tots junts, no a una lacra com aquesta. 

 

PUNT 4. DECRETS A RATIFICAR. 

Es dóna compte dels següents decrets: 

a) NOMENAMENT REPRESENTANT DEL CONSELL A LA COMISSIÓ 
EXECUTIVA DE MALLORCA DE L’AGÈNCIA DE TURISME DE LES ILLES 
BALEARS. 

Fets 

1.La presidenta del Consell de Mallorca amb els decrets de dia de 26 d’abril de 2012 
(ratificat pel Ple del Consell Insular de Mallorca en sessió de 14 de juny de 2012), de 
dia 15 de maig de 2013 (ratificat pel Ple del Consell Insular en sessió de 13 de juny de 
2013) i el Ple del Consell de Mallorca en la sessió de 13 de febrer de 2014 van 
designar els vocals que han de formar part de la Comissió Executiva de Mallorca de 
l’Agència de Turisme de les Illes Balears, elegits entre les associacions hoteleres, 
empresarials i tècniques i les fundacions. Una d’aquestes entitats era el Mallorca 
Convention Bureau. 

2. L’assemblea general del Mallorca Convention Bureau de dia 2 de desembre de 
2013 va elegir la nova Junta Directiva. 

3. Dia 15 de maig de 2014 el Mallorca Convention Bureau va comunicar al Consell de 
Mallorca el canvi de la Junta Directiva i la voluntat que es designin el president i la 
gerent del Mallorca Convention Bureau vocals representants de l’entitat a la Comissió 
Executiva de Mallorca de l’Agència de Turisme de les Illes Balears. 

4. Aquest nomenament es tramita per via d’urgència perquè la propera reunió de la 
Comissió Executiva de Mallorca de l’Agència de Turisme de les Illes Balears ha de 
ser dia 11 de juny de 2014, per la qual cosa aquest nomenament no es pot aprovar en 
el Ple ordinari de dia 12 de juny de 2014. 

Fonaments 

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

2. L’article 16.2 c) disposa que fins un màxim de 5 vocals seran designats pel Consell 
Insular de Mallorca, entre les associacions hoteleres, empresarials i tècniques i les 
fundacions. 
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3. L’article 48 del Reglament orgànic del Consell de Mallorca estableix que el 
nomenament dels representants del Consell correspon al Ple del Consell Insular de 
Mallorca, però en casos d’urgència els podrà fer la Presidència del Consell i hauran de 
ser ratificats pel Ple en la primera sessió que tengui lloc. 

Decret 

Per tot això, decret: 

1. Disposar el cessament del Sr. Bartolomé Casasnovas Miquel i del Sr. Carlos Batista 
com a vocals, titular i suplent, en representació del Mallorca Convention Bureau a la 
Comissió Executiva de Mallorca de l’Agència de Turisme de les Illes Balears (ATB) i 
agrair-los els serveis prestats. 

2. Designar les persones següents vocals de la Comissió Executiva de Mallorca de 
l’Agència de Turisme de les Illes Balears (ATB) en representació del Mallorca 
Convention Bureau: 

Titular: Sr. Martin Adrover Mesquida, president del Mallorca Convention 
Buerau 

Suplent: Sra. Margarita Méndez Guasch, gerent del Mallorca Convention 
Bureau 

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

4. Donar-ne compte en el primer Ple ordinari que tengui lloc per a la ratificació. 

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

 

b) NOMENAMENT REPRESENTANT DEL CONSELL DE MALLORCA 
A LA COMISSIÓ D’AVALUACIÓ PALMA DE MALLORCA PATRIMONI 
DE LA HUMANITAT. 

Fets 

1. Dia 24 de gener de 2014 el Ple de l’Ajuntament de Palma va aprovar la constitució 
d’una comissió per avaluar les possibilitats i l’abast d’una possible candidatura de la 
ciutat de Palma de Mallorca com a Patrimoni de la Humanitat. 

2. Dia 12 de març de 2014 el batle de Palma de Mallorca va sol·licitar que el Consell 
de Mallorca designàs una persona tècnicament qualificada per formar part de 
l’esmentada comissió al més aviat possible perquè es volia constituir formalment la 
comissió d’estudi a mitjans maig. 
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Fonaments 

L’article 48 del Reglament orgànic del Consell de Mallorca estableix que«el 
nomenament dels representants de la corporació en tota classe d'òrgans col·legiats o 
d'entitats en els quals hagi d'estar representada serà competència del Ple, excepte quan 
la legislació corresponent assigni aquesta competència a un altre òrgan de la 
corporació. No obstant això, en casos d'urgència, la Presidència podrà efectuar aquests 
nomenaments, que hauran de ser ratificats pel Ple en la primera sessió que farà.» 

Decret 

Per tot això, decret: 

1. Designar el senyor Miquel Barceló Llompart, secretari tècnic de Presidència, 
representant del Consell de Mallorca a la comissió per avaluar les possibilitats i 
l’abast d’una possible candidatura de la ciutat de Palma de Mallorca com a Patrimoni 
de la Humanitat. 

2. Notificar-ho a la persona interessada i a l’Ajuntament de Palma. 

3. Donar-ne compte en el primer Ple ordinari que tengui lloc perquè sigui ratificat. 

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

 

PUNT 5. PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ 
DELS ARTICLES 30, 32 I 33 DEL REGLAMENT ORGÀNIC DEL CONSELL 
INSULAR DE MALLORCA. 

Es dóna compte de la següent proposta de la presidenta que diu: 

En data 27 de desembre de 2013, les Corts Generals varen aprovar la Llei de 
racionalització i sostenibilitat de l’Administració local, que, en el seu article 32. bis, 
disposa el següent: 

El nombramiento del personal directivo que, en su caso, hubiera en las 

Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares deberá efectuarse de acuerdo a 

criterios de competencia profesional y experiencia, entre funcionarios de 

carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas, de las Entidades Locales 

o con habilitación de carácter nacional que pertenezcan a cuerpos o escalas 

clasificadas en el subgrupo A1, salvo que el correspondiente Reglamento 

Orgánico permita que, en atención a las características específicas de las 

funciones de tales órganos directivos, su titular no reúna dicha condición de 

funcionario. 

El personal directiu es troba regulat en els articles 30, 32 i 33 del Reglament Orgànic 
del Consell, aprovat pel Ple el dia 2 de juliol de 2001 (modificat per acords de dia 8 de 
març de 2004, 28 de juliol de 2008, 13 d’octubre de 2011 i 14 de febrer de 2013). En 



 11

l’actualitat, no s’exigeix que aquest personal, d’acord amb l’article13.2 de la Llei de 
consells insulars, hagi de gaudir de la condició de funcionari. 

Ateses les funcions que aquest personal desenvolupa en la pràctica, es considera 
suficient que els únics requisits a exigir a aquest personal siguin el de competència i 
experiència professional. 

Atès l’informe favorable del secretari general de la corporació. 

Propòs que el Ple del Consell adopti els següents 

ACORDS 

Primer. Aprovar inicialment la modificació dels articles 30, 32 i 33 del Reglament 
orgànic, que resten amb el contingut següent: 

Article 30. Estructura interna de cada departament  

1. Els departaments, per exercir les funcions que tenen, es poden estructurar 
en: 

a) Secretària tècnica. 

b) Direccions insulars. 

2. Les secretàries tècniques i les direccions insulars són òrgans directius que es 
creen, modifiquen o se suprimeixen per decret de la Presidència del Consell. 
Aquest decret i els relatius a la designació i el cessament dels titulars d’aquests 
òrgans es publiquen en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i es comuniquen 
al Ple en la primera sessió que té lloc. 

3. Els titulars dels òrgans directius són nomenats lliurement per la Presidència, 
a proposta del titular del departament, d’acord amb criteris de competència 
professional i experiència, sense que, ateses les funcions d’aquests òrgans, 
hagin de reunir la condició de funcionari. 

No obstant l’anterior, el personal directiu ha de ser nomenat entre funcionaris 
de carrera de l’Estat, de les comunitats autònomes, de les entitats locals o amb 
habilitació de caràcter nacional que pertanyi a cossos o escales classificades en 
el subgrup A1, quan, de conformitat amb els articles 32.e) i 33.h), se li 
atribueixi funcions especials i singulars que requereixin tenir aquella condició.  

4. El personal directiu es troba subjecte: 

a) A la responsabilitat professional, personal i directe per la gestió 
desenvolupada. 

b) Al control i l’avaluació del titular del departament. 
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c) Al deures que es regulen en l’article 6, apartats 1 i 4, d’aquest 
Reglament. 

d) Al règim d’incompatibilitats establert en la Llei 53/1984, de 26 de 
desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les 
Administracions públiques i a la legislació sobre incompatibilitats dels 
alts càrrecs de la comunitat autònoma de les Illes Balears. També li són 
aplicables les limitacions a l’exercici d’activitats privades establertes 
en l’article 8 de la Llei 5/2006, de 10 d’abril, de regulació dels 
conflictes d’interessos dels membres del Govern i dels alts càrrecs de 
l’Administració General de l’Estat, en els termes en què s’estableix en 
l’article 75.8 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril. 

Article 32. Atribucions dels directors insulars 

Els directors insulars gestionen, sota l’autoritat del conseller executiu, les àrees de 
funcionament homogènies del departament. Amb aquesta finalitat, els correspon: 

a) Elaborar els programes d’actuació específics de la direcció insular. 

b) Impulsar i supervisar les activitats que formen part de la gestió 
ordinària de l’òrgan directiu. 

c) Vetlar pel bon funcionament dels serveis i les unitats dependents. 

d) Representar el departament per delegació del conseller executiu. 

e) Les funcions especials i singulars que els pugui atribuir la 
Presidència mitjançant els decrets d’organització. 

Article 33. Atribucions dels secretaris tècnics 

Els secretaris tècnics gestionen, sota l’autoritat del conseller executiu, els serveis 
comuns del departament Amb aquesta finalitat, els correspon: 

a) Elaborar els programes de necessitats. 

b) Assessorar en la presa de decisions. 

c) Proposar mesures encaminades a la utilització eficient dels mitjans 
materials, econòmics i personals. 

d) Promoure estudis per de millorar el funcionament dels serveis comuns. 

e) Tenir cura de les publicacions i editar els texts de les disposicions que 
afecten el departament. 

f) Gestionar el registre intern i coordinar-se amb el responsable del registre 
general. 

g) Dirigir i promoure l’elaboració d’estadístiques corresponent al departament. 
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h) Les funcions especials i singulars que els pugui atribuir la Presidència 
mitjançant els decrets d’organització. 

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

Així mateix s’ha de donar audiència prèvia a les associacions inscrites en el Registre 
d’Entitats de Participació Ciutadana, les finalitats de les quals guardin relació directa 
amb l’objecte d’aquest Acord. 

Un cop es resolguin les reclamacions, observacions i suggeriments que s’hagin pogut 
formular, la proposta definitiva s’ha de trametre a l’Institut Balear de la Dóna, de 
conformitat amb l’article 7.g de la Llei 12/2006, de 20 de setembre. 

 

El Sr. GARAU (PSOE) anuncia que el seu Grup votarà a favor d’aquest punt però vol recordar que a la 
Comissió de Modificació del Reglament Orgànic està pendent de resoldre una proposta que va fer el 
seu Grup en el sentit d’igualar les formes, pel a fa a mocions i preguntes, a les que té el Parlament de 
les Illes Balears. 

Durant els darrers tres anys s’han discutit diverses possibilitats encara que no s’han arribat a entendre 
però la darrera proposta del Grup Socialista considera que és molt raonable perquè es tracta d’unes 
formes que estan acceptades per tots els grups polítics al Parlament de les Illes Balears i, per tant, creu 
que al Consell de Mallorca no han de ser diferents atès que aquesta cambra és com un petit parlament. 

En definitiva, assenyala que voldria que, al més aviat possible, la presidenta s’implicàs en aquest tema, 
que és una qüestió de transparència, ètica i democràcia interna, i desbloqui aquesta situació. 

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

VICEPRESIDÈNCIA DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 

PUNT 6. PROPOSTA D’ACORD DE MODIFICACIÓ DE LA CLÀUSULA 
TERCERA DE L’ACORD APROVAT PEL PLE EN LA SESSIÓ DE DIA 
21/07/2003 RELATIU A LA SUBVENCIÓ PLURIENNAL PER 
L’ADQUISICIÓ DEL CASAL CAN DOMÉNECH. 

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

El 21de juliol de 2003 l’acord del Ple del CIM va acordar aprovar una subvenció 
nominativa pluriannual pel Consorci de la Ciutat Romana de Pollentia per l’adquisició 
del casal can Domench. 

Als pressuposts de l’any 2014 consta l’aplicació pressupostària 20.33620.76700 amb 
20.700,00€ a favor del Consorci de la Ciutat Romana de Pollentia. També així està 
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previst en el Pla Estratègic de subvencions, aprovat pel Consell Executiu a la sessió de 
dia 27 de desembre de 2013 i publicat en el BOIB núm. 29, de 1 de març de 2014.  

El 26 de març de 2014 la interventora general del CIM ha emès un informe que posa 
de manifest d’acord amb la clàusula tercera de les prescripcions de l’acord que 
articula la subvenció nominativa esmentada estableix que el beneficiari ha de 
presentar la documentació justificativa abans del dia 30 de desembre de cada any, per 
la qual cosa a partir d’enguany només es podrà reconèixer l’obligació i fer el 
pagament de la part justificada correctament en el moment de rebre la documentació. 

 Atès que la clàusula tercera relativa al pagament de la subvenció pluriennal al 
Consorci de la Ciutat Romana de Pollentia per l’adquisició del casal can Domench, 
acordades a l’acord de dia 21 de juliol de 2003 té  la següent redacció: 

“B) El lliurament de cada subvenció anual s’ajustarà al calendari de 

la operació de crèdit contractada pel Consorci de la Ciutat Romana 

de Pollentia amb l’entitat financera CAM. 

Per dur a terme el pagament de la subvenció serà obligatori que el 

consorci remeti abans del dia 30 de desembre de cada any, la següent 

docuementació: 

1.- L’interventor del consorci haurà de remetre còpiaa carada del 

justificant  de pagament de la quota del prèstec corresponent 

2.- A més l’interventor del consorci durant el mes de desembre de 

cada any, haurà de remetre un certificat sobre els pagaments 

realitzats pel Consorci de la Ciutat Romana de Pollentia durant aquell 

any.” 

Atès l’informe jurídic emès de la secció jurídico - administrativa del Servei de 
Patrimoni Històric, amb data 14 d’abril de 2014 que fonamenta la discordança que es 
produeix entre el moment en que s’aporta materialment el segon rebut d’amortització 
del préstec, ja que s’amortitza el 31 de desembre i el contingut de la clàusula 
esmentada que fixa com a data de presentació de la justificació el 30 de desembre, un 
dia abans de l’amortització, és palès que aquesta és d’impossible compliment, per la 
qual cosa és adient modificar la redacció d’aquesta clàusula tercera. 

Atès l’informe de fiscalització de conformitat de dia 29 d’abril de 2014. 

Atès l’article 26 del Decret 500/1900, de 20 de abril, que desenvolupa el Capítol 
primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les 
Hisendes Locals i l’article 176 Temporalitat dels crèdits del Real Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals.  

Atès que l’òrgan que va aprovar el conveni va ser el Ple del CIM per ser una despesa 
pluriennal, d’acord amb els articles 79 i següents del decret 500/1900, de 20 de abril, 
que desenvolupa el Capítol primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de 
desembre, reguladora de les Hisendes Locals, i els article 174 i ss Real Decret 
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Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de 
les Hisendes Locals, per tant, és aquest mateix òrgan el competent per realitzar 
qualsevol modificació. 

Atès que d’acord amb l’article 8.1 i) de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells 
insulars,  i l’article 22.d) i e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local 
és el Ple del Consell de Mallorca l’òrgan competent per concedir aquesta subvenció i 
aprovar la despesa, i en conseqüència per modificar qualsevol clàusula de l’acord de 
concessió. 

Per tot l’exposat, i en ús de les atribucions conferides, el vicepresident de Cultura, 
Patrimoni i Esports elevi al Ple del Consell Insular de Mallorca la següent proposta d’ 

ACORD 

1.- Modificar l’apartat B) de la clàusula tercera de les prescripcions que regeixen la 
concessió i pagament de la subvenció pluriennal al Consorci de la Ciutat Romana de 
Pollentia per l’adquisició del casal can Domench., acordades a l’acord de dia 21 de 
juliol de 2003 amb la següent redacció: 

TERCERA-PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ PLURIENNAL 

[...] 

B) El lliurament de cada subvenció anual s’ajustarà al calendari de la operació 
de crèdit contractada pel Consorci de la Ciutat Romana de Pollentia amb 
l’entitat financera CAM. 

Per dur a terme el pagament de la subvenció serà obligatori que el consorci 
remeti en els terminis que es detallen a continuació, la següent documentació: 

- Com a data màxima el 31 de juliol de cada any, l’interventor del consorci 
haurà de remetre còpia acarada del justificant  de pagament de la quota del  

préstec corresponent al primer semestre i un certificat sobre els pagaments 
realitzats pel Consorci de la Ciutat Romana de Pollentia fins a 30 de juny de 
l’any. 

- Com a data màxima el 31 de gener de l’any següent, l’interventor del consorci 
haurà de remetre còpia acarada del justificant de pagament de la quota del 
préstec corresponent al segon semestre de l’any anterior i un certificat sobre els 
pagaments realitzats pel Consorci de la Ciutat Romana de Pollentia realitzats 
durant aquell any. 

2.- Notificar al Consorci de la Ciutat Romana de Pollentia. 

 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per vint-i-vuit vots a favor (PP i PSOE), cap 
vot en contra i quatre abstencions (MÉS per Mallorca). 
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PUNT 7. ACORD DE DECLARACIÓ COM A BÉ D’INTERÈS CULTURAL, 
AMB LA CATEGORIA DE MONUMENT, DEL SISTEMA HIDRÀULIC DE 
LA FONT DE MESTRE PERE EN ELS TERMES MUNICIPALS DE PALMA, 
VALLDEMOSSA I BUNYOLA 

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

El Servei de Patrimoni Històric va iniciar d’ofici, d’acord amb l’article 7.1 de la Llei 
12/1998, de 21 de desembre, del patrimoni històric de les Illes Balears (LPHIB),  
l’expedient de declaració com a bé d’interès cultural, amb categoria de monument, del 
sistema hidràulic de la font de Mestre Pere que transcorre pels termes municipals de 
Palma, Bunyola i Valldemossa. La Comissió Insular de Patrimoni Històric de 
Mallorca a la sessió de dia 29 de gener de 2013, va acordar incoar l’expedient 
esmentat, amb la descripció i la delimitació que figura a l’informe tècnic de data 17 de 
gener de 2013. 

Durant la tramitació del procediment de declaració establert a la Llei 12/1998, de 21 
de desembre, del patrimoni històric de les Illes Balears, es van presentar diverses 
al·legacions: pel Sr. Victor Grande Prohens en representació de Drac Plus SLU en 
data 5 de març de 2013; pel Sr. Rafel Guinea Mairolot, en representació de TIRME 
SA el 28 de juny de 2013 i el 28 de juliol de 2013; i pel Sr. Daniel Pasarin Fernández i 
la Sra. Emilia Sánchez Gandullo el dia 26 de juliol de 2013. 

Vistes les al·legacions presentades, i els informes tècnics i jurídic de dia 9/01/2014 i 
10/01/2014, respectivament, la CIPH a la sessió de dia 21 de gener de 2014 va acordar 
modificar la incoació de l’expedient de declaració com a bé d’interès cultural, amb 
categoria de monument, del sistema hidràulic de la font de Mestre Pere que transcorre 
pels termes municipals de Palma, Bunyola i Valldemossa, amb la descripció i la 
delimitació que figura a l’informe tècnic de data 9 de gener de 2014. 

Atès que es va sol·licitar l’informe a la UIB, que va informar favorable al respecte. 

Atès que es va obrir el període d’informació pública d’un mes (BOIB núm. 21 de 
11/02/14) i es va complir el tràmit d’audiència als interessats.  

Atès que s’han presentat dos escrits d’al·legacions: el dia 5/02/14 (registre d’entrada 
núm. 3020) un escrit del Sr. Pasarin Fernández i Emilia Sánchez Bandullo, on 
manifesten la necessitat de la protecció del sistema hidràulic; i els dies 18/02/14 i 
8/04/14 el Sr. Sr. Victor Grande Prohens en representació de DRACPLUS SLU 
presenta al·legacions, i ambdós escrits reprodueixen el mateix contingut: unes quant a 
l’incompliment del termini de la incoació i unes altres sobre l’entorn de protecció. 

Atesos els informes, tècnic  i jurídic, emesos ambdós el dia 14 de maig de 2014. 

Atès que a la sessió de dia 20 de maig de 2014 la Comissió Insular de Patrimoni 
Històric ha acordar, entre d’altres, informar favorablement la declaració com a bé 
d’interès cultural, amb categoria de monument, del sistema hidràulic de la font de 
Mestre Pere que transcorre pels termes municipals de Palma, Bunyola i Valldemossa 
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segons la descripció i la delimitació que figura a l’informe tècnic de data 9 de gener 
de 2014, que s’adjunta i forma part integrant del present acord. 

Per tot això, i en virtut del que disposa el Títol I de la Llei 12/1998, de 21 de 
desembre, del patrimoni històric de les Illes Balears, i d’acord amb les competències 
atribuïdes per la Llei 6/1994, de 13 de desembre, als Consells Insulars en matèria de 
Patrimoni Històric, i el Reglament Orgànic del Consell Insular de Mallorca, aprovat 
pel Ple del 8 de març de 2004 (BOIB núm. 38 de 16-03-04) parcialment modificat per 
acord del ple de 13 d’octubre de 2011 (BOIB núm. 158 de 20-10-11), el President de 
la Comissió Insular de Patrimoni Històric eleva al Ple la següent proposta d’ACORD: 

I.- Desestimar les al·legacions presentades pel Sr. Victor Grande Prohens en 
representació de Drac Plus SLU, en base a l’informe tècnic i a l’informe 
jurídic, ambdós de dia 14 de maig de 2014 que s’adjunten i formen part 
integrant d’aquest acord. 

II.- Estimar les al·legacions presentades pel Sr. Daniel Pasarin Fernández  i la 
Sra. Emilia Sanchez Gandullo, en base a l’informe tècnic de dia 14 de maig de 
2014, el qual com a motivació s’adjunta i forma part integrant d’aquest acord. 

III.- Declarar com a bé d’interès cultural, amb categoria de monument, el 
sistema hidràulic de la font de Mestre Pere que transcorre pels termes 
municipals de Palma, Bunyola i Valldemossa, la descripció i la delimitació del 
qual figura a l’informe tècnic de data 9 de gener de 2014, que s’adjunta i 
forma part integrant del present acord. 

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

V.- Notificar aquest acord als interessats, als Ajuntaments de Palma, Bunyola i 
Valldemossa i al Govern de les Illes Balears. 

VI - Publicar aquest acord de declaració al Butlletí Oficial de les Illes Balears, 
i en el Boletín Oficial del Estado i anotar-ho al Registre Insular de Béns 
d’Interès Cultural i comunicar-ho al Registre de Béns d’Interès Cultural de les 
Illes Balears per tal que es procedeixi a la seva inscripció, i a la vegada 
comuniqui al Registre General de Béns d’Interès Cultural de l’Estat les 
inscripcions i anotacions que es realitzin. 

 

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

 

PUNT 8. PROPOSTA D’ACORD DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ A LA 
FEDERACIÓ BALEAR DE MOTOCICLISME PER AL 
DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA “L’ESPORT PER A L’EDAT 
ESCOLAR A MALLORCA” (MOTOCICLISME) PEL PERÍODE COMPRÈS 
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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 
BALEAR DE MOTOCICLISME, 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. 38/14 de data 29 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 9.443,24 €,  a 
favor de la FEDERACIÓ  BALEAR DE MOTOCICLISME  amb NIF- G 07173040, 
per al desenvolupament del programa l’esport per a l’edat escolar a Mallorca 
(Motociclisme), durant el període comprés entre el 31/10/2013 i el 30/10/2014. 

Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa per un import de 9.443,24 €, amb 
càrrec a la partida pressupostària  20 34101  48943 del pressupost de despeses del 
Consell de Mallorca de l’exercici 2014 (RC núm. 220140002452) a favor de la 
FEDERACIÓ BALEAR DE MOTOCICLISME,  amb NIF- G 07173040. 

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

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

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

 



 19

PUNT 9. PROPOSTA D’ACORD DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ A LA 
FEDERACIÓ DE TRIATLÓ DE LES ILLES BALEARS PER AL 
DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA “L’ESPORT PER A L’EDAT 
ESCOLAR A MALLORCA” (TRIATLÓ) 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 
TRIATLO 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 3  de març de 2014. 

Atès l’informe de fiscalització prèvia núm. ref. 47/14 de data 2 de maig 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 13.179,60 €,  a 
favor de la FEDERACIÓ DE TRIATLO DE LES ILLES BALEARS amb NIF- 
G07712243, per al desenvolupament del programa l’esport per a l’edat escolar a 
Mallorca (TRIATLO), durant el període comprés entre el 31/10/2013 i el 30/10/2014. 

Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa per un import de 13.179,60 €, amb 
càrrec a la partida pressupostària  20 34101 48942 del pressupost de despeses del 
Consell de Mallorca de l’exercici 2014 (RC núm. 220140002841) a favor de la 
FEDERACIÓ DE TRIATLO DE LES ILLES BALEARS,  amb NIF- G07712243. 

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

 

PUNT 10. PROPOSTA D’ACORD DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ A LA 
FEDERACIÓ BALEAR D’ESPORTS PER A PERSONES AMB  
DISCAPACITAT (FEBEP) PER AL DESENVOLUPAMENT DEL 
PROGRAMA “L’ESPORT PER A L’EDAT ESCOLAR A MALLORCA” 
(MODALITATS ESPORTIVES VÀRIES) 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 
BALEAR D’ESPORTS PER A PERSONES AMB  DISCAPATITAT (FEBED), 
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 17 de febrer de 2014. 

Atès l’informe de fiscalització prèvia núm. ref. 66/14 de data 5 de maig 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 43.964 €,  a favor 
de la FEDERACIÓ BALEAR D’ESPORTS PER A PERSONES AMB  
DISCAPATITAT (FEBED) amb NIF- G57393050, per al desenvolupament del 
programa l’esport per a l’edat escolar a Mallorca (modalitats esportives vàries), durant 
el període comprés entre el 31/10/2013 i el 30/10/2014. 

Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa per un import de 43.964 €, amb 
càrrec a la partida pressupostària  20 34101 48947 del pressupost de despeses del 
Consell de Mallorca de l’exercici 2014 (RC núm. 220140003446) a favor de la 
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FEDERACIÓ BALEAR D’ESPORTS PER A PERSONES AMB  DISCAPATITAT 
(FEBED),  amb NIF- G57393050. 

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

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

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

 

PUNT 11. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LES MODIFICACIONS 
PRESENTADES PEL BISBAT DE MALLORCA DURANT LA TRAMITACIÓ 
DE L’EXPEDIENT DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA PER DUR A TERME 
LA CONSERVACIÓ DEL PATRIMONI ECLESIÀSTIC, ANY 2014. 

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

Antecedents 

Vist que al Pla estratègic de subvencions per a l’any 2014 aprovat pel Consell 
Executiu a la reunió de 27 de desembre de 2013 (BOIB núm. 29, de 01/03/2014) 
consta una subvenció nominativa per a la conservació de béns culturals de titularitat 
eclesiàstica amb l’aplicació pressupostària 20.33620.78901. Dins l’expedient consta la 
reserva de crèdit núm. 220140000953 per import de 120.000,00 €. 

Vist que el dia 4 de març de 2014 el Bisbat de Mallorca presentà la documentació 
relacionada amb el projecte de conservació i restauració del conjunt històric de 
pintures murals de l’església de Sant Antoni de Viana de Palma de Mallorca. 

Vist que el 26 de març de 2014, la Intervenció General del Consell Insular de 
Mallorca emet informe favorable. 

Vist que a la sessió de 10 d’abril de 2014 el Ple acordà: concedir la subvenció; 
autoritzar la depesa i aprovar el text de conveni per dur a terme la conservació del 
patrimoni eclesiàstic, any 2014, concretament per a la tercera fase dels treballs de 
conservació i restauració del conjunt de les pintures murals de l’església de Sant 
Antoni de Viana del terme municipal de Palma de Mallorca. 

Vist que el 26 de març de 2014, amb núm. 11101 de registre d’entrada, se presenta un 
modificat del projecte, de l’informe preliminar i de les imports dels conceptes del 
pressupost. 

Vist l’article 61 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions permet les 
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modificacions al llarg del procediment de concessió sempre que no alterin la finalitat 
perseguida amb la seva concessió. 

Vist l’informe jurídic emès el 25 d’abril de 2014 en el qual es fa constar que: “Les 
modificacions presentades pel Bisbat de Mallorca no alteren la finalitat perseguida 

amb la seva concessió que és executar la tercera fase dels treballs de conservació i 

restauració del conjunt de les pintures murals de l’església de Sant Antoni de Viana 

del terme municipal de Palma de Mallorca.” 

Vist l’informe de conformitat emès des d’Intervenció General. 

Vist que l’òrgan competent per aprovar el text del conveni, concedir la subvenció 
autoritzar la despesa és el Ple del Consell Insular de Mallorca i, per tant, també ho és a 
l’hora d’aprovar les modificacions que afecten a la subvenció atorgada d’acord amb 
l’article 65 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el reglament 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; l’article 17.2 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; l’article 8.1 i) de la Llei 
8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars, i l’article 22.d) de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, de bases del règim local.  

Per tot l’exposat, en ús de les atribucions conferides, el vicepresident de Cultura, 
Patrimoni i Esports eleva a la consideració del Ple la següent proposta d’ 

ACORD 

I.- Acceptar les modificacions presentades pel Bisbat de Mallorca durant la tramitació 
de l’expedient de subvenció nominativa per dur a terme la conservació del patrimoni 
eclesiàstic, any 2014, concretament per a la tercera fase dels treballs de conservació i 
restauració del conjunt de les pintures murals de l’església de Sant Antoni de Viana 
del terme municipal de Palma de Mallorca. 

Les modificacions presentades pel Bisbat de Mallorca son les següents: 

- Annex signat per l’enginyer de l’edificació i arquitecte tècnic diocesà amb el títol 
“Intervención arquitectónica en la Iglesia de Sant Antoni de Viana (3ª fase)” el 
contigut del qual en el primer projecte estava signat tant per ell com per la tècnica 
restauradora del Taller del Bisbat de Mallorca. S’han inclòs mapes de les seccions on 
s’ha d’intervenir. 

- Respecte a l’informe preliminar s’ha eliminat la intervenció de neteja aquosa del 
material petri (pàg. 18 del primer document) degut a que no existeixen garanties de 
que aquesta fase pugui ser executada durant l’any en curs.  

- S’han redistribuït les despeses dels diferents conceptes. L’import total no ha variat 
(120.000,00 €). 

Les modificacions presentades pel Bisbat de Mallorca no alteren la finalitat 
perseguida amb la seva concessió que és executar la tercera fase dels treballs de 
conservació i restauració del conjunt de les pintures murals de l’església de Sant 
Antoni de Viana del terme municipal de Palma de Mallorca, tot d’acord amb l’article 
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61 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

II.- Notificar aquest acord al Bisbat de Mallorca i a la Intervenció General. 

 

El Sr. ROTGER (vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports) inicia la seva intervenció. 

Explica que dia 4 de març de 2014 el Bisbat de Mallorca va presentar el projecte de conservació del 
conjunt històric de pintures murals de l’església de Sant Antoni de Viana de Palma (Fase III) i que 
durant aquest procediment s’ha fet una modificació del projecte en el sentit que el personal tècnic ha 
redistribuït les despeses dels diversos conceptes, per un import total de 120.000 euros.  

Indica que, en aquesta fase, l’esmentat pressupost no varia, per bé que atès que es tracta d’una 
subvenció, aquesta modificació de l’execució del projecte que s’ha presentat és un règim intern del 
Bisbat de Mallorca i en conseqüència, com a beneficiari, haurà de justificar l’execució de l’obra.  

Reitera que el pressupost no varia per raó d’aquesta modificació del projecte i que, en acabar, s’haurà 
de justificar convenientment tot el seu import.  

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

Recorda al Sr. Rotger que el Grup Més per Mallorca ha votat a favor d’aquest conveni, des de sempre i 
en totes les fases per les quals ha passat.  

Tot i això, reitera que pel que fa a aquesta modificació concreta, no ho veu clar. Indica que ja li ho va 
advertir en la darrera reunió de la comissió informativa, raó per la qual insisteix a demanar en quins 
aspectes se modifica el conveni; vol saber què es deixa de fer i, a canvi, què és el que se fa.  

Fa avinent que és una cosa molt concreta, el que demana.  

Observa que, de la documentació que s’ha presentat, pot deduir que es deixa de fer una neteja de la part 
rocosa, però vol saber què se fa a canvi de no fer aquesta neteja, si finalment el cost és el mateix.  

Per acabar, diu al Sr. Rotger que si li dóna una explicació convincent el seu Grup votarà a favor 
d’aquesta proposta i, si no ho fa, s’abstendrà de votar. 

El Sr. ROTGER intervé tot seguit. 

Reitera la informació que ha donat en la seva primera intervenció i assegura que és tot el que li pot dir a 
dia d’avui.  

El Sr. FONT intervé a continuació. 

Assegura que no l’ha convençut, l’explicació del Sr. Rotger, i ho lamenta.  

Reitera els motius de discrepància i els retrets que ha expressat durant la seva primera intervenció.  

Atès que no ha rebut cap explicació a la seva pregunta concreta i que tot i això el seu Grup entén que es 
tracta d’una restauració important, que s’ha de fer, anuncia que s’abstendrà de votar.  

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

PUNT 12.  PROPOSTA D’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL REGLAMENT 
REGULADOR DELS USOS I SERVEIS DE LA FINCA RAIXA. 

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

1. El Ple del Consell de Mallorca, en sessió de dia 13 de març de 2014, va aprovar 
inicialment el Reglament regulador dels usos i serveis de la finca Raixa.  

2. L’expedient es va sotmetre a informació pública durant el termini de trenta dies 
perquè totes les persones que hi estiguin interessades puguessin examinar-lo i 
formular-hi les reclamacions i els suggeriments que considerassin pertinents, 
mitjançant la inserció de l’anunci corresponent en el BOIB núm. 41, de 25 de març de 
2014 i en el tauler d’edictes, des de dia 28 de març de 2014 fins dia 7 de maig de 
2014. 

3. Durant aquest termini no s’hi va presentar cap reclamació ni suggeriment 

4. En data 13 de maig de 2014 el secretari general del Consell de Mallorca ha emès 
informe jurídic en que proposa rectificar la qualificació demanial de la finca Raixa. 

5. En data 27 de maig de 2014 l’Institut Balear de la Dona ha emès informe relatiu a 
l’impacte de gènere del Reglament regulador dels usos i serveis de la finca Raixa, les 
recomanacions del qual s’han incorporat al text definitiu que ara es du a aprovació. 

Fonaments 

1. L’article 49 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 

2. L’article 102 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de 
les Illes Balears. 

3. L’article 31.2, apartat d) del Reglament orgànic del Consell de Mallorca, aprovat 
per acord del Ple de dia 2 de juliol de 2001 (BOIB núm. 102, de 15 d’agost) i 
modificat per acord del Ple de dia 8 de març de 2004 (BOIB núm. 38, de 16 de març), 
i dia 28 de juliol de 2008 (BOIB núm. 113, de 14 d’agost).  

Proposta d’acord 

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

1. Aprovar definitivament el Reglament regulador dels usos i serveis de la finca 
Raixa. 

2. Publicar el text íntegre del Reglament en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, el 
qual s’incorpora com a annex a aquest acord.  

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

REGLAMENT REGULADOR DELS USOS I SERVEIS DE LA FINCA RAIXA 

Preàmbul 

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

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

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

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

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

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

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

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

L’art. 74 i següents del Reial decret 1372/1986, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament de béns de les entitats locals, regulen la utilització dels béns de domini 
públic. 



 26

D’acord amb l’art. 26 de la Llei 12/1998, de 21 de desembre, del patrimoni històric de 
les Illes Balears, les persones propietàries, les titulars de drets o simples posseïdores 
de béns d’interès cultural o catalogats tenen el deure de conservar-los, mantenir-los i 
custodiar-los, de tal manera que se’n garanteixi la salvaguarda dels valors. L’ús 
d’aquests béns ha de garantir-ne la conservació. 

Article 1. Àmbit objectiu 

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

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

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

b) Pati central o clastra 

c) Jardins de l’entrada 

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

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

f) Safareig i jardins annexos 

g) Horts i àrea forestal 

Article 2. Definició i finalitat 

La finca Raixa és una possessió destinada a: 

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

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

- La tradició artística  

- El propi passat 

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

- L’agricultura ecològica 

- El paisatgisme i la jardineria 



 27

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

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

 

Els usos que es puguin donar a la finca en cap cas han de desvirtuar o perjudicar els 
valors culturals i històrics que varen motivar la seva declaració com a bé d’interès 
cultural. 

Article 3. Àmbit d’aplicació subjectiu 

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

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

Es consideren usuaris dels serveis: 

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

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

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

Article 4. Usos i activitats permesos 

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

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

a) Presentacions, concerts, obres de teatre o d’altres de similars 
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b) Conferències, convencions, reunions de treball i jornades docents 

c) Actes de relacions públiques, de promoció, de publicitat, rodatges de 
pel·lícules, sessions fotogràfiques, rodes de premsa i d’altres de similars 

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

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

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

Article 5. Tipus i règim de visites 

Tipus 

5.1. Visites individuals. Són les visites que es fan a títol individual (tot i que l’accés es 
faci en companyia d’altres persones) i que no tenen la consideració ni de visita en 
grup, ni guiada, ni teatralitzada.  

5.2. Visites en grup. Són les visites que integra un grup mínim de 15 persones. 
S’entén que els grups poden tenir naturalesa turística, cultural o educativa. Aquestes 
visites poden ser: 

5.2.1 Visites lliures 

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

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

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

Règim de les visites 

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

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

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

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

Article 6. Tipus i règim d’altres activitats 

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

a) Desenvolupament de tallers escolars i familiars 

b) Rodatge de pel·lícules i de publicitat 

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

d) Lloguer dels jardins  

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

Es poden distingir els tipus de tallers següents: 

a) Tallers escolars. La classificació de tallers escolars correspon a les visites de 
naturalesa educativa que sol·liciten qualsevol escola o associació pública o 
privada, integrats per un mínim de 20 persones i en les quals es fa a l’alumnat 
matèries relacionades amb la promoció i l’educació ambiental, el 
desenvolupament rural sostenible, l’agricultura ecològica, el paisatgisme, la 
jardineria i el passat de la finca de Raixa i la seva tradició cultural i artística. 
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b) Tallers familiars. La classificació de tallers familiars correspon a les visites 
que sol·liciten particulars, integrades per un grup d’entre 5 i 10 persones, entre 
les quals hi ha infants menors de 16 anys acompanyats d’adults. 

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

Article 7. Horari d’obertura 

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

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

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

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

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

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

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

Article 8. Suspensió de les activitats 

8.1. Si no es respecta la normativa d’ús de la finca es pot suspendre la visita, 
l’activitat o l’esdeveniment, i es poden demanar responsabilitats a les persones 
implicades i/o responsables, si n’hi ha, sense que s’hagi de retornar l’import abonat. 
Si és necessari, s’han de desallotjar de les instal·lacions les persones implicades. 

8.2. Si es tanquen les instal·lacions o se suspenen les activitats per inclemències 
meteorològiques o per qualsevol altre motiu de causa major, si no és possible 
notificar-ho amb antelació suficient, s’ha de tornar l’import abonat. 
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8.3. Si la persona organitzadora de la visita o de l’esdeveniment decideix suspendre 
l’activitat autoritzada, ho ha de comunicar per escrit, amb una antelació mínima de 5 
dies, i ho ha de justificar. 

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

Article 9. Drets de les persones usuàries 

Són drets de les persones usuàries de les instal·lacions de la finca de Raixa: 

a) Rebre informació sobre la finca, les instal·lacions, els horaris, els preus i les 
condicions d’utilització dintre dels horaris i per personal assignat. 

b) Accedir i utilitzar les instal·lacions i els espais de la finca d’acord amb els 
horaris i les normes d’ús i prèvia reserva i pagament de les tarifes vigents. 

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

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

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

Article 10. Deures de les persones usuàries 

Són deures de les persones usuàries de les instal·lacions de la finca de Raixa: 

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

b) Atendre les instruccions del personal de la finca. 

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

d) Tractar respectuosament i correctament la resta de persones usuàries i el 
personal de la finca. 

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

f) No entrar a la finca cap tipus d’animals, excepte els cans pigall que 
acompanyen persones amb discapacitat visual. 
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Queden prohibides expressament totes les activitats que atempten contra els valors 
fonamentals d’igualtat, llibertat, tolerància, convivència i democràcia, les que són 
il·legals i, en general, les incompatibles amb les finalitats de l’art. 2.a. 

Article 11. Preus per a les persones usuàries 

El preu que s’ha d’abonar per les visites que les persones usuàries han de satisfer, 
considerat de servei públic, s’ha d’adaptar a les condicions que s’estableixen en 
l’ordenança de preus o en qualsevol altra normativa reguladora aplicable. 

El preu que s’ha d’abonar per la resta de serveis i d’activitats que es poden oferir s’ha 
de determinar d’acord amb la normativa que en cada cas és aplicable a l’ens gestor. 

Article 12. Règim sancionador 

L’incompliment de les normes establertes en aquest Reglament constitueix una 
infracció administrativa que pot donar lloc a la imposició d’una sanció. 

L’exercici de la potestat sancionadora s’ha de fer d’acord amb el que s’estableix en 
l’art. 139 i els següents de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local; en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i el procediment administratiu comú; i sense perjudici de la 
resta de normativa vigent d’aplicació, en particular la Llei de Patrimoni Històric.  

Article 13. Tipificació de les infraccions i les sancions 

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

1. Infraccions lleus 

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

Són infraccions lleus: 

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

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

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

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

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

Són infraccions greus:  

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

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

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

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

e) La manca de respecte cap al personal encarregat de la instal·lació quan implica 
menyspreu, una desconsideració greu cap a la seva persona, una actitud 
despectiva o contingui expressions injurioses cap al personal. 

f) La desobediència a les indicacions del personal encarregat de la instal·lació 
quan porta implícita una desconsideració o una falta de respecte notòria. 

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

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

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

3. Infraccions molt greus 

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

Són infraccions molt greus: 

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

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

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

d) El comportament violent cap al personal en carregat de la instal·lació. 
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e) El comportament notòriament irrespectuós o amb violència cap a la resta de 
persones usuàries de la instal·lació. 

Article 14. Sancions 

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

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

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

Article 15. Persones responsables  

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

Article 16. Òrgans competents 

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

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

Article 17. Indemnització de danys i perjudicis 

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

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

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

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

Disposició derogatòria 

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

Disposició final 

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

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

 

PUNT 13. PROPOSTA D’ACORD D’EXECUCIÓ DE L’AUTO NÚM. 77/2014, 
DE 31 DE MARÇ DE 2014, DEL JUTJAT DEL CONTENCIÓS-
ADMINISTRATIU NÚM. 3 DE PALMA, RELATIU A LA CADUCITAT DEL 
PROCEDIMENT CORRESPONENT AL RECURS PRESENTAT DAVANT LA 
RESOLUCIÓ DE LA PRESIDENTA DEL CONSELL DE MALLORCA, DE 13 
DE GENER DE 2009, PER LA QUE ES VA ACORDAR LA RESOLUCIÓ DEL 
CONTRACTE DE COMPRAVENDA DEL BÉ IMMOBLE ANOMENAT CAN 
DOMENGE. 

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

Antecedents 

Atès que en data 25 d’abril de 2014 l’Assessoria Jurídica del Consell de Mallorca va 
rebre la notificació de l’Auto núm. 77/2014, de 31 de març de 2014, del Jutjat del 
Contenciós-Administratiu núm. 3 de Palma, relatiu a la caducitat del procediment 
corresponent al recurs, presentat per Sacresa Terrenos Promoción S.L. y 
Construcciones Pedro Francisco Ferra Tur S.A., Unión Temporal de Empresas, aíxí 
com per Sacresa Terrenos Promoción S.L. i Pedro Francisco Ferra Tur S.A., davant la 
resolució de la presidenta del Consell de Mallorca, de 13 de gener de 2009, per la que 
es va acordar la resolució del contracte de compravenda del bé immoble anomenat 
Can Domenge. 

Atès que a l’auto 77/2014 esmentat s’acorda: 

“- Tener por caducada la instancia en el presente proceso, sin hacer expresa condena 
en costa. 
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- Llevar el original de esta resolución al Libro de Autos, dejando testimonio en las 
actuaciones. 

- Firme la presente resolución, procedase a la devolución del expediente 
administrativo al órgano de procedencia, y verificado archívense las actuaciones.” 

Atès el previs a l’article 33.1 i) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases 
del Règim Local.  

Proposta de resolució 

Per això, proposo al Ple l'adopció de l'acord següent: 

1. Executar l’Auto núm. 77/2014, de 31 de març de 2014, del Jutjat del 
Contenciós-Administratiu núm. 3 de Palma, en el sentit de procedir a l’arxiu 
de l’expedient administratiu de “Resolució del contracte privat de 
compravenda entre el Consell Insular de Mallorca i la Unió Temporal 
d’Empreses formada per Construcciones Pedro Francisco Ferra Tur S.A. i 
Sacresa Terrenos Promoción S.L.” 

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

 

DEPATAMENT D’HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA 

PUNT 14. EXECUCIÓ DE LA SENTÈNCIA DEL TSJ DE LES ILLES 
BALEARS NUM. 132/2014. 

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

PROPOSTA D’ACORD 

1. El Ple del Consell Insular de Mallorca, en sessió de dia 25 de febrer de 2013, va 
adoptar un acord mitjançant el qual es modificava la Relació de Llocs de Treball, que 
es va publicar al BOIB núm. 33, de 9 de març de 2013, i que al seu apartat tercer es 
recollia, textualment, el següent: 

“Tercer.- Aprovar les mesures incloses a l’acord per a la modificació dels llocs de 
treball de bomber -a conductor -a i de caporal -a, en el marc de la modificació 

general de la Relació de Llocs de Treball i en compliment del previst a la Llei de 

pressuposts generals de l’Estat per a l’any 2012, amb la finalitat de garantir el 

compliment de les dotacions mínimes de parc mitjançant torns programats, que es 

concreten en les següents: 

A) Desglossar, en termes homogenis amb la resta del personal Consell de 

Mallorca, el complement específic addicional del 25 per 100 de les 

retribucions anuals dels llocs de Bomber Conductor i Caporal, establert a 

l’acord del Ple de la Corporació, adoptat en sessió de 2 d’abril de 2001 i 

publicat al BOIB núm. 61, de 22-05-2001, de la següent forma: 
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� Un 6’67 per 100, corresponent a un primer tram 

d'ampliació de jornada de 109 hores, que deixarà d'abonar-se quan entre en 

vigor el nou còmput anual, en aplicació de la Llei de Pressupostos Generals 

de l'Estat per a 2.012. 

� Un 8’34 per 100, que s'abonarà per una ampliació de 

jornada de 109 hores (4,54 torns) quan entri en vigor el nou còmput anual. 

� Un 9’99 per 100, que es considerarà complement específic 

addicional d'especial distribució de jornada. 

B) Modificar la definició de la Jornada 4 de la Relació de Llocs de Treball 

perquè la seva redacció sigui homogènia amb la resta de jornades 

regulades: 

"Jornada de 37’5 hores setmanals de treball efectiu de mitjana en còmput 

anual, prestada en torns de 24 hores en programació anual per cobrir el 

servei els 365 dies de l’any. El C.E. també inclou la compensació per 

nocturnitat. " 

C) Establir, com a jornada de referència, el nou còmput anual de 1.650 hores, 

que serà d'aplicació general per a tot el Consell de Mallorca. 

D) Establir la indicació de “plena dedicació” per als llocs de treball de 

Bomber -a Conductor -a i de Caporal -a. 

E) Mantenir la figura del torn de reforç i el seu valor actual. 

Deixar sense efecte l'acord del Ple de la Corporació, adoptat en sessió de 2 d'abril de 

2.001 (BOIB núm. 61, de 22-05-2001), en tot el que s'oposi al nou règim de jornada i 

d'estructura retributiva dels llocs de treball de Bomber -a Conductor -a i de Caporal 

-a, que es deriven de les mesures indicades en les lletres anteriors.” 

2. José Alomar Gómez i cent deu persones més, totes elles personal del Servei de 
Bombers del Consell de Mallorca, van presentar recurs contenciós administratiu 
contra l’esmentat acord del Ple i, concretament, contra l’apartat A) i el paràgraf final 
del punt Tercer, el qual ha estat estimat per la Sala Contenciosa Administrativa del 
Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, mitjançant la Sentència núm. 132, 
de 10 de març de 2014 (actuacions núm. 159/2013), que a la seva part decisòria ha 
disposat el següent: 

 “1º) ESTIMAMOS el presente recurso contencioso administrativo interpuesto 
contra la disposición impugnada, en concreto el punto a) y párrafo final del apartado 
tercero, al ser disconformes con el ordenamiento jurídico, ANULÁNDOLOS, con el 
alcance determinado en el fundamento tercero. 

 2º) SE RECONOCE EL DERECHO DE LOS ACTORES a percibir los 
complementos salariales por prolongación de jornada y distribución horaria incluidos 
en el Acuerdo del Pleno de la Corporación, adoptado en sesión de 2 de abril de 2001, 
con efectos desde el 1 de marzo de 2013. 
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3º) Se imponen las costas a la Administración demandada.”  

3. Correspon al Ple del Consell de Mallorca l’execució de l’esmentada Sentència, 
d’acord amb allò que es preveu als articles 103 i següents de la Llei 29/1998, de 13 de 
juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa. 

D’altra banda, segons preveu l’article 72.2 de l’esmentada Llei 29/1998, l’anul·lació 
d’un acte per la sentència que recaigui ha de produir efectes per a totes les persones 
afectades.   

Per tot l’exposat, la consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública, en virtut de les 
atribucions conferides pel Decret de 15 de juliol de 2011, d’organització del Consell 
de Mallorca, eleva al Ple de la Corporació, per a la seva aprovació, el següent  

ACORD 

Primer.- Executar allò que disposa la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de 
les Illes Balears núm. 132, de 10 de març de 2014, recaiguda a les actuacions núm. 
159/2013, que estima el recurs contenciós administratiu interposat per José Alomar 
Gómez i cent deu persones més, totes elles personal del Servei de Bombers del 
Consell de Mallorca, que anul·la l’apartat A) i el paràgraf final del punt Tercer de 
l’acord del ple del Consell de Mallorca de 25 de febrer de 2013, mitjançant el qual es 
va modificar la Relació de Llocs de Treball (BOIB núm. 33, de 9 de març de 2013), i 
reconeix el dret dels actors a percebre els complements salarials per prolongació de 
jornada i distribució horària inclosos a l’acord del Ple  de 2 d’abril de 2001, amb 
efectes d’1 de març de 2013.  

Segon.- Mantenir el règim de jornada i estructura retributiva incloses a l’acord del Ple 
del Consell de Mallorca, adoptat en sessió realitzada dia 2 d’abril de 2001 (BOIB 
núm. 61, de 22-05-2001), en relació amb els/les bombers -eres conductors -res i 
els/les caporals -les del Servei de Bombers de la Direcció Insular d’Emergències del 
Departament de Cooperació Local del Consell de Mallorca, i, en conseqüència, 
abonar a l’esmentat personal, amb efectes de dia 1 de març de 2013,  el 6’67 per 100 
de les retribucions anuals del lloc de treball, que es va deixar d’abonar com a 
conseqüència de l’aplicació de la part de l’acord anul·lada per la Sentència, amb la 
finalitat de completar el 25 per 100 de les retribucions anuals del lloc de treball que 
preveu l’acord del Ple de dia 2 d’abril de 2001.  

Tercer.- L’import estimat, conseqüència de l’aplicació de la sentència, és de 
646.700,26 € que corresponen a retribucions  i 226.345,07 € que corresponen al cost 
patronal a la Seguretat social, d’acord amb les certificacions d’existència de crèdit nº 
2201040009877 i 220140009878 sobre el vigent pressupost 2014. 

Quart.- Publicar el contingut d’aquest acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. 

 

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

En primer lloc comenta que existia una proposta de resolució, aprovada per unanimitat, en el sentit que 
l’abonament d’aquestes quantitats s’havia de fer durant el mes de maig de 2014, però no va ser possible 
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perquè no era suficient la resolució de la seva conselleria i s’ha hagut de presentar el compliment 
d’aquesta sentència al Ple de juny de 2014.  

En segon lloc recorda que el 25 de febrer de 2013, per mitjà d’un acord de Ple, se va modificar la 
Relació de Llocs de Treball i se va adaptar a allò que disposava la Llei 2/2012, de forma que la jornada 
de tot el personal funcionari del Consell de Mallorca havia de ser de 37 hores i mitja.  

Destaca que tots els acords se varen presentar en aquest sentit i que se varen aplicar a tot el col·lectiu 
funcionari i laboral de la institució. 

És sabut que el col·lectiu de Bombers de Mallorca no estaven d’acord amb aquesta distribució perquè 
consideraven que ja feien les 37 hores i mitja i afirmaven que no era adequat l’acord que s’havia pres 
en el Consell de Mallorca. Per aquest motiu varen interposar un recurs davant el Tribunal Superior de 
Justícia de les Illes Balears i aquest els ha donat la raó; ha argumentat que aquest col·lectiu, dins les 
seves 40 hores ja complien la jornada de 37 hores i mitja i en conseqüència no se’ls havia d’aplicar 
l’esmentada llei.  

Indica que avui se presenta l’aplicació d’aquest acord, referit a aquesta sentència del TSJIB, i assegura 
que el Consell de Mallorca no ha interposat cap tipus de recurs.  

Assenyala que dins l’expedient hi ha les modificacions pressupostàries pertinents i tot seguit les 
explica.  

Indica que suposarà una quantitat de 873.000 € inclòs el cost de la Seguretat Social (des del mes de 
març fins a desembre de 2013 i de gener fins a desembre de 2014). 

Assegura que la intenció del Consell de Mallorca és que, en la mesura de les seves possibilitats, es faci 
efectiu ja a partir de la nòmina del mes de juny de 2014 i, si no fos possible, dins la del mes següent, 
juliol.  

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

Agraeix l’explicació de la Sra. Roig en la qual ha reconegut que un jutge ha donat finalment la raó als 
Bombers de Mallorca, per bé que aquests ja li ho havien fet saber prèviament en moltes altres ocasions, 
a ella i a tot l’equip de govern, que també ho havia ignorat.  

Aclarida aquesta qüestió, diu que vol plantejar una altra pregunta.  

Interromp el seu discurs perquè la Sra. Soler (consellera executiva de Medi Ambient) està parlant.  

Tot seguit diu a la presidenta que, atès que la Sra. Soler crida molt fort i es mostra nerviosa, potser és 
que vol intervenir, i en aquest cas ella callarà. Tot i això, es mostra molesta i demana a la presidenta 
que se respectin les formes, durant les intervencions dels membres del Ple.  

Tot seguit, reprèn la seva intervenció. Atès que la Sra. Roig ha dit que la intenció era abonar els 
endarreriments en les nòmines dels Bombers de Mallorca (873.000 €) durant el mes de juny de 2014 i, 
si no és possible, en la nòmina de juliol de 2014, vol saber si ho faran en un sol pagament o en dos i 
també si tenen la partida pressupostària adequada. 

La Sra. ROIG respon que se farà un sol pagament, i que tenen disponible la necessària partida 
pressupostària. 

La Sra. PALOU considera que aquesta era la pregunta clau, perquè és difícil d’entendre que el Consell 
de Mallorca pugui pagar 873.000 € de cop, com a conseqüència d’una caparrudesa, com ja ha explicat 
abans.  

El Sr. COLL CANYELLES (PSOE) intervé a continuació.  

En primer lloc, vol saber com és que s’ha arribat a aquest punt, i perquè.  

Fa un repàs ràpid a allò que publicava aleshores la premsa sobre aquesta qüestió i destaca tot seguit una 
sèrie de titulars:  

El dia 9 d’octubre de 2013 se publicava: “Salom pide a los bomberos un esfuerzo para cumplir la ley 
que amplía su jornada”, “Sólo queremos hacer cumplir la ley. En un momento como el actual, todos 
debemos ser respetuosos y cumplir la ley”.  

Mentrestant, els bombers afirmaven que ja feien 40 hores setmanals. 
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El dia 11 d’octubre de 2013 el Consell de Mallorca acusava els Bombers de Mallorca de no voler 
complir l’ampliació de jornada i era la pròpia Sra. Roig, qui ho feia: “La consellera executiva 
d’Hisenda i Funció Pública del Consell de Mallorca ha afirmado hoy que los bomberos no quieren 

cumplir el decreto ley estatal que amplía la jornada laboral de los funcionarios de 35 h a 37,5 h. 

semanales”.  

Recorda que posteriorment hi va haver determinades acusacions de vandalisme, tot i que sobre aquesta 
qüestió no en farà cap valoració.  

El dia 12 d’octubre de 2013 se publicava: “Los bomberos reciben a Salom con una fuerte pitada” i 
també que la presidenta del Consell de Mallorca afirmava: “El sueldo base de los bomberos es de 2.300 
€ y algunos llegan a cobrar 3.000 € mensuales.”  

Fa avinent a l’equip de govern que el Grup Socialista ja ho havia advertit, quan se va debatre la Relació 
de Llocs de Treball, i també ho feien els sindicats laborals, perquè era evident que la presidenta del 
Consell de Mallorca demanava un esforç a un Cos d’Emergències que ja fa deu anys que treballa dues 
hores i mitja més que la resta dels treballadors de la institució.  

Fa notar que és cert, que reben un complement, però la sentència del TSJIB ha deixat clar que 
correspon a l’abonament de la diferència d’hores (de les 37,5 h fins a les 40 h) més un complement 
especial de distribució de jornada.  

Retreu als membres de l’equip de govern que tenguin una mania molt negativa, que consisteix a dir 
quin és el sou dels treballadors del col·lectiu que pretenen desacreditar.  

Vol deixar ben clar que ell no pretén valorar si el sou dels bombers, o el sistema per mitjà del qual 
perceben el seu salari és just o no, perquè ja arribarà el moment de fer-ne el debat oportú quan se 
discuteixi la propera RLT.  

El que sí vol fer constar és que en un moment determinat, l’any 2001, se va compensar la immensa 
diferència que existia en l’esmentat col·lectiu en relació amb el Cos de Bombers de Palma. Assegura 
que l’any 2001 la situació era fins i tot pitjor que l’actual, perquè la plantilla estava subjecta a 
interinitat total, raó per la qual tan aviat com en tenien l’ocasió s’integraven en el Cos de Bombers de 
Palma, més modernitzat i amb millors remuneracions que els Bombers de Mallorca.  

Assenyala que va ser aleshores quan se va complementar el seu sou amb aquest perllongament de 
jornada i amb el complement específic. Observa que això no se canvia mai, no existeix cap document 
que certifiqui que se canvia. En canvi, sí que existeixen documents que afirmen que els bombers feien 
40 hores, com ara un BOIB de l’any 2001.  

Considera que el més greu és que l’equip de govern no sabés ni el total d’hores que feien els bombers, i 
aquesta sensació de manca de control que hi ha sobre aquest aspecte.  

També fa avinent que fins i tot durant la negociació, segons els sindicats, se va coaccionar els 
professionals amb una reducció. Puntualitza que no és ell, qui ho diu, sinó els propis bombers, 
professionals que fa més de deu anys que treballen més hores que la resta de personal del Consell de 
Mallorca.  

Retreu que, tot i això, l’equip de govern segueix sense fer cas a ningú. Fa notar que costa d’entendre 
per quina raó als seus membres els resulta tan difícil escoltar la gent quan els explica les coses. Retreu 
que, per aquest motiu, han creat un perjudici als professionals del Cos de Bombers, que han estat un 
any fent més hores o cobrant un percentatge inferior, que se varen inventar en relació a la resta de llocs 
de feina del Consell de Mallorca; se varen haver d’inventar dos trams, per justificar aquesta retallada i 
els varen convidar a denunciar-ho, si no hi estaven d’acord. És clar, que els bombers ho varen 
denunciar, i ara el TSJIB els ha donat la raó.  

Diu que seria interessant, per al Grup Socialista, que desglossin l’import d’aplicació de la sentència, 
perquè no saben com han fet els càlculs. Tampoc no saben si s’hauran de pagar interessos de demora, 
ni si les hores que s’hauran d’abonar als bombers són en concepte d’hora normal o d’hores extra per 
aquells que n’han fetes més, perquè és justament el que són, hores extra.  

La Sra. ROIG intervé tot seguit. 
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Destaca que aquest equip de govern ha manifestat sempre el màxim respecte a les decisions judicials, 
tant si són a favor com en contra, per bé que això no significa que no puguin discrepar de la sentència. 
Són coses diferents.  

Diu al Sr. Coll Canyelles que la Llei 2/2012 no va ser una decisió capritxosa d’aquest equip de govern, 
com ha assegurat ell, sinó que demanava un esforç a tots els col·lectius de personal funcionari i laboral 
de l’administració pública i ampliava la jornada a 37,5 h. Fins i tot, aquesta llei establia que també 
s’havia d’aplicar a aquells col·lectius que tenguessin jornades especials, com era el cas dels bombers.  

Tot i que el Sr. Coll Canyelles ha dit que ella no sabia ni que fessin 40 hores, li diu que ho sap prou bé, 
que fan una jornada de 40 hores (72 torns de 24 hores). Ho reitera, i li diu que el problema era saber si 
dins aquestes 40 hores el plus del 25% de retribucions que se va pactar l’any 2001 era sobre una 
jornada de 35 h. o era sobre una jornada de 37,5 h.  

Diu que és cert que s’havia estipulat la jornada de 37,5 h, en uns acords de l’any 1998, però l’any 2001, 
quan se va estipular un increment per perllongament de jornada, no se va mencionar si aquesta era de 
35 h o de 37,5 h i l’únic que se va dir i se va pactar l’any 2001 va ser que els acords de l’any 1998 
quedaven derogats, sense mencionar si se referien a 35 h o 37,5 h. 

Atès l’import de l’increment de sou que se va aplicar l’any 2001, s’havia de deduir que aquest 
perllongament es calculava sobre 35 h. Els bombers manifestaven que era sobre 37,5 h però no existia 
cap document que ho indicàs així. 

L’equip de govern va prendre la decisió d’aplicar la llei a tot el personal, mentre que els bombers, fent 
ús del seu dret legítim, varen interposar un recurs i els jutges els han donat la raó i afirma que la 
jornada ja era de 37,5 h. i que per tant el perllongament, el plus que se va pactar l’any 2001 era només 
de 2,5 h més. Davant aquest fet, l’equip de govern acata la sentència, la compleix i fa les modificacions 
pressupostàries oportunes. 

Indica que quan se du l’expedient al Ple és perquè les reserves de crèdit sobre el pressupost ja estan 
fetes, raó per la qual se pot pagar sense cap problema, tot d’un cop, perquè els doblers són a la caixa.  

Refusa que el Sr. Coll Canyelles hagi utilitzat la paraula coacció i assegura que ella no ha coaccionat 
ningú. Reitera que, simplement, hi va haver uns treballadors que se varen manifestar, exercint el seu 
dret, perquè discrepaven d’una decisió política de l’equip de govern, i després varen decidir fer ús de la 
via judicial, decisions que ella respecta completament.  

Assegura que l’equip de govern va adoptar un acord des de la seguretat que era el que la llei els 
obligava a prendre.  

Fa notar que, vista la sentència del TSJIB, el Consell de Mallorca tenia l’opció de recórrer la sentència 
davant un tribunal superior, però consideren que ja no és oportú i no lluitaran més, s’aplicarà la 
sentència directament.   

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

Demana un aclariment concret, perquè consti en acta i també perquè el col·lectiu de Bombers de 
Mallorca ho tengui clar. Vol saber, concretament, si se farà un únic pagament, en una nòmina, o si se 
dividirà en dos pagaments. 

També retreu que la Sra. Roig no hagi donat cap resposta a la pregunta del Sr. Coll Canyelles per 
conèixer si se pagaran també els interessos derivats d’aquest deute de la institució amb el personal del 
Cos de Bombers.  

Demana disculpes per reiterar aquesta pregunta, però considera que té prou interès saber si se pagaran o 
no aquests interessos, i si se pagaran com hores normals o com hores extraordinàries.  

Tot seguit fa avinent que els bombers, davant un jutge, varen poder demostrar que ja feien 37,5 h 
mentre que davant l’equip de govern no ho havien pogut fer. Fa notar que aquesta és una pregunta 
retòrica i que alguna evidència hi havia, quan un jutge els ha pogut donar la raó. És obvi que no es 
tractava només de la paraula dels bombers contra la de l’equip de govern del Consell de Mallorca.  

El Sr. COLL CANYELLES intervé a continuació.  
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Afirma que l’únic document que tenien els treballadors del Cos de Bombers era el que la Sra. Roig ha 
mencionat (BOIB de l’any 2001), que indica textualment que treballen “en 72 torns de 24 hores, amb 
un total de 1.728 hores anuals (40 hores setmanals)”.  

Fa notar que es refereixen a l’any 2001, any en què tothom treballava 37,5 h setmanals i que la 
modificació de reducció de les 37,5 h a les 35 h no se produeix fins l’any 2005. Consegüentment, si no 
s’havia modificat aquesta jornada no existia cap indici que establís que l’any 2001 els bombers fessin 
35 h i aquest complement de cinc hores.    

Puntualitza que ell no ha dit que l’equip de govern no sabés que feien 40 hores, sinó que ignora per 
quina qüestió d’enginyeria se varen inventar que a aquestes 5 hores s’hi havien d’aplicar dos trams que 
no s’han aplicat mai. No discuteix que s’hagin aplicat a altres llocs de treball, però no s’han aplicat mai 
al Cos de Bombers; és clar que els bombers no varen reduir mai la seva jornada de 37,5 h a 35 hores 
perquè el seu servei no donava l’abast, com ha ocorregut sempre.  

Consegüentment, durant deu anys han estat regalant dues hores i mitja setmanals de feina al Consell de 
Mallorca, per la qual cosa s’entén perfectament la indignació dels bombers i, evidentment, la posterior 
denúncia. En canvi, assegura que allò que no s’entén és l’argumentació que en fa la Sra. Roig (6,67% 
de les primeres 2,5 h i el 8,34% de les dues segones hores).  

Diu que no entén tampoc la caparrudesa de l’equip de govern pel que fa a aquesta decisió.   

Assenyala que és tot això, el que s’hauria d’aclarir.  

Finalment, comenta que tenia intenció de reiterar les dues preguntes que havia fet durant la primera 
intervenció i que havien quedat sense resposta de la Sra. Roig, però atès que ja ho ha fet la Sra. Palou, 
dóna per acabada la seva intervenció. 

La Sra. ROIG intervé per tancar el debat. 

En primer lloc respon a la Sra. Palou que s’intentarà fer el pagament dins el mes de juny i si no és 
possible se pagarà amb la nòmina de juliol. Puntualitza que se pagarà des del mes de març de 2013 fins 
el mes de juny o juliol de 2014 i després cada mes se pagarà la part corresponent, i ho explica 
detalladament tot seguit. 

Diu que el 25% de perllongament que tenien se va dividir en trams (6,67%, 8,87% i 9,96%) per la qual 
cosa el que se’ls va descomptar de la nòmina de març era el 6,67% d’aquest 25% de plus i ara se’ls 
abonarà aquest 6,67% descomptat a partir del mes de març. 

Pel que fa al pagament d’interessos, diu que la sentència no condemna la institució a pagar-ne, raó per 
la qual no s’ha previst cap pagament per aquest concepte i si els treballadors demanen un aclariment 
sobre la sentència ja se consultarà com s’ha de fer.  

Reitera que no s’ha previst, perquè és el mateix cas del torns de reforç quan fa més d’un any, que creu 
que no s’han pagat mai, en aquesta institució.  

En segon lloc respon les preguntes del Sr. Coll Canyelles. 

Reitera que l’únic acord que esmentava les 37,5 h era el de 1998, que precisament l’any 2001, quan se 
va apujar el complement específic, que va ser gradual i se va perllongar durant tres anys, se va pagar un 
25% de perllongament de jornada amb un increment de sou. Diu que no valora si és just o injust en 
relació amb allò que paga l’Ajuntament de Palma, però el cert és que se va pactar en aquests termes.  

En aquest pacte d’increments de sou i de complements específics no se menciona en cap moment si se 
fa sobre una jornada de 35 h o de 37,5 h i l’únic que se diu és que els acords de 1998 que sí que 
estipulaven les 37,5 h queden derogats. És a partir d’aquest moment quan sorgeix el dubte sobre la base 
que s’ha d’interpretar perquè no hi havia cap document que ho indicàs. Se va interpretar que se 
calculava sobre 35 h perquè l’increment és substancial, un 25% del sou, per ser només 2,5 h, mentre 
que el jutge ha dit que no és així, que sempre han treballat 37,5 h i que se va pactar l’augment sobre 2,5 
h més.  

Davant aquest fet, l’equip de govern accepta sense cap problema que a aquest col·lectiu de personal no 
se li apliqui la llei esmentada, perquè ja la complien, i accepta que s’ha de pagar la quantitat que 
s’havia deixat d’abonar.  

Per acabar, reitera el que ha explicat abans sobre les dates de pagament d’aquest deute.  
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Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 

 

PUNT 15. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT NÚM. 10 DE 
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST PROPI DE LA 
CORPORACIÓ DE L'EXERCICI DE 2014 PER CRÈDIT EXTRAORDINARI 
(CE02/2014) I SUPLEMENT DE CRÈDIT (SUP02/2014). 

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

Ateses les sol·licituds de modificació de crèdits per Crèdit Extraordinari i Suplements 
de Crèdits dels distints departaments. 

Vista la provisió de la consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública que subscriu, 
de 2 de juny de 2014, d’incoació d’un expedient de modificació de crèdits en el 
Pressupost propi del Consell de Mallorca corresponent a l’exercici de 2014, a 
l’objecte de poder atendre algunes despeses, les aplicacions a les quals s’havien 
d’imputar no s’havien incloses en el pressupost de 2014 o no tenien crèdit suficient 
atenent les necessitats que s’especifiquen a les memòries corresponents i de les quals 
n’hi ha constància en els antecedents de l’expedient. 

Vist que la Intervenció d’aquest Consell Insular ha emès el dictamen preceptiu, on 
consten les operacions de modificacions de crèdits que es proposen per atendre les 
despeses esmentades, i d’acord amb allò que es preveu en els articles 177 i 180 del 
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDLEG 2/2004, de 
5 de març, concordant amb els articles 35 a 38  i 40 a 42 del RD 500/1990, de 20 
d’abril i amb la base 10 de les d’execució del pressupost per a 2014, la consellera 
d’Hisenda i Funció Pública proposa al Ple de la Corporació que adopti el següent  

A C O R D 

PRIMER.-  Aprovar l’expedient núm. 10 de modificació de crèdits en el pressupost 
propi de 2014, d’acord amb el següent detall: 
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EXPEDIENT NÚM. 10 MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST PROPI DE 2014

* SUPLEMENTS DE CRÈDITS (SUP.02/2014)

Aplicació Descripció Import

10.13000.22700 SERVEI DE NETEJA C.C. BOMBERS DE MALLORCA 70.000,00

10.33128.22701 SERVEI SEGURETAT CULTURA I PATRIMONI 15.000,00

10.92020.22701 SERVEI SEGURETAT DE SERVEIS GENERALS OFICINES CENTRALS 7.000,00

10.93410.35200 INTERESSOS DE DEMORA 276.000,00

20.33430.47902 A EMPRESES CONVOCATÒRIA PRODUCCIÓ TEATRAL 44.637,46

20.33430.48906 CONVENI FEDERACIÓ DE BANDES DE MÚSICA 36.937,50

50.16200.22707 TREBALLS RECOLLIDA SELECTIVA SERV. GESTIÓ RESIDUS 2.501.166,01

50.34150.41000 APORTACIÓ A L'INSTITUT DE L'ESPORT HÍPIC DE MALLORCA 973.425,28

TOTAL SUPLEMENT 3.924.166,25

FONTS DE FINANÇAMENT DEL SUPLEMENT DE CRÈDIT

· Baixes per anul·lació

Aplicació Descripció Import
20.33490.22609 ACTIVITATS CULTURALS CULTURA 81.574,96

TOTAL FONS FINANÇAMENT P/SUPLEMENT 81.574,96
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Per la qual cosa queda anivellat el Pressupost. 

 

· Romanent de tresoreria general

Aplicació Descripció Import
99.87000 Romament de tresoreria per a despeses generals 3.842.591,29

TOTAL FONS FINANÇAMENT P/SUPLEMENT 3.842.591,29

* CRÈDIT EXTRAORDINARI (CEX.02/2014)

Aplicació Descripció Import

00.33440.63200 EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS RAIXA 3.300,00

50.16200.48917 SUBV. GOB. PROJECTE REDUCCIÓ DE RESIDUS 36.000,00

50.16200.48900
TRANSF. A PARTICULARS USUARIS DEL SERV. PÚBLIC DE GESTIÓ 
DE RCDVPFU

51.792,56

50.16200.47900
TRANSF. A EMPRESES USUARIS DEL SERV. PÚBLIC DE GESTIÓ DE 
RCDVPFU

697.368,58

50.16200.35200 INTERESSOS DE DEMORA SERVEI GESTIÓ RESIDUS 187.742,35

55.45300.35200 INTERESSOS DE DEMORA DIRECCIÓ INSULAR DE CARRETERES 4.973.617,81

TOTAL CRÈDIT EXTRAORDINARI 5.949.821,30

FONTS DE FINANÇAMENT DEL CRÈDIT EXTRAORDINARI

· Baixes per anul·lació

Aplicació Descripció Import
50.17232.48902 FED. BALEAR DE CAÇA. FOMENT ESPÈCIES CINEGÈTIQUES 2013 36.000,00
00.33440.21300 CONSERVACIÓ MAQUINÀRIA I UTILLATGE RAIXA 3.300,00

TOTAL FONS FINANÇAMENT P/CRÈDIT EXTRAORDINARI 39.300,00

· Romanent de tresoreria general

Aplicació Descripció Import
99.87000 Romament de tresoreria per a despeses generals 5.910.521,30

TOTAL FONS FINANÇAMENT P/CRÈDIT EXTRAORDINARI 5.910.521,30
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SEGON.- Aquest acord aprovatori serà considerat definitiu si no es produeixen 
reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor, una 
vegada s’hagi complit el que disposa l’article 112.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les bases del règim local, i també l’article 169 del Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, aprovat pel RDLEG 2/2004, de 5 de març. 

 

La Sra. ROIG (consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública) comenta que la part més important de 
l’expedient núm. 10 ve via incorporació de romanents de l’exercici anterior i el destí és aplicar-lo a 
distintes partides de despeses. 

La més important d’aquestes partides de despeses n’és una de 2,5 M€ per treballs de recollida selectiva 
de l’any 2010. Una altra és una aportació extraordinària a l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca de 
973.000 €.  

Destaca una partida important de 936.000 € destinada a complir la sentència que ha condemnat el 
Consell de Mallorca a pagar a MAC Insular aquesta quantia derivada d’una subvenció de l’any 2009 i 
també ressalta una partida important de 4,1 M€ per interessos de demora alguns dels quals estan en via 
contenciosa i d’altres en via administrativa. En aquests 4,1 M€ es preveuen 600.000 € per a possibles 
reclamacions. 

La Sra. SÁNCHEZ (PSOE) manifesta que, segons el parer del seu Grup, aquesta modificació de crèdits 
constata tres qüestions: la primera que el Consell de Mallorca ha pagat i paga tard, la segona que el 
Consell de Mallorca té problemes de gestió administrativa –tema prou debatut però sense que encara no 
s’hagi fet res per tenir un Consell de Mallorca més àgil– i la tercera és que la liquidació pressupostària 
de 2013 és molt positiva, com ja ho va ser la de 2012. 

Dels 10 M€ de la modificació de crèdit, com ha dit la Sra. Roig, n’hi ha 5 que es destinen a interessos 
de factures d’empreses adjudicatàries d’obres de carreteres que, per diferents raons, s’han pagat tard i 
ressalta que el fet de pagar 5 M€ d’interessos, tenint en compte la situació que hom viu, és dramàtic. 

La modificació de gairebé 1 M€ per a l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca només reflecteix el que 
està passant des del començament de la legislatura, és a dir, que l’IEHM fa una gestió erràtica, 
improvisada i sense rigor pressupostari. Aquest milió d’euros és el milió d’euros que es va modificar 
l’any passat però que no s’ha executat enguany. 

Avui donaran compte del pressupost i es veurà que l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca només ha 
estat capaç d’executar el 70% del seu pressupost. Fa notar que la consellera sempre li diu que ella no 
sap ni de trot ni de cavalls –i no en sap– però sí que sap que fan molt de renou a l’hora de fer la seva 
gestió pressupostària amb modificacions de crèdit, reconeixements extrajudicials i aportacions 
extraordinàries i llavors resulta que només executen el 70% del seu pressupost. 

Pel que fa al pagament de la revisió de preus de la recollida selectiva, indica que el seu Grup va 
sol·licitar una explicació sobre aquesta revisió de preus però encara no n’han obtingut resposta i, per 
tant, no saben el motiu d’haver-se fet aquesta revisió. 

La resta de modificacions són, bàsicament, subvencions –inclosa de la MAC Insular– que per la seva 
dificultat no s’han pogut tramitar dins els terminis i en la forma escaient i han acabat als jutjats. 

D’aquest expedient de modificació de crèdits, 8,9 M€ es financen de romanent líquid de tresoreria d’un 
pressupost que es liquida amb 55 M€ de romanent líquid de tresoreria, amb 22 M€ de resultat positiu 
del Consell de Mallorca, 5 M€ de resultat positiu de l’IMAS i un superàvit pressupostari de 36 M€. 

Aquest superàvit és conseqüència de les polítiques i les inversions que s’han deixat de fer malgrat que 
el Consell de Mallorca tenia la possibilitat d’haver-les fetes. Es torna a repetir la història de l’any passat 
quan es varen congelar 37 M€ per pagar deute als bancs. 

Durant dos anys seguits, la institució que gestiona els serveis socials a l’illa de Mallorca, després de 5 
anys de viure la crisi més cruel i més dura, té enormes superàvits pressupostaris. 

La presidenta, en el seu discurs de la Diada de Mallorca, ja va dir que s’havia reduït el pressupost del 
Consell de Mallorca en 120 M€. Aquesta institució ha eliminat 200 llocs de feina, ja no fa inversions 
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estatutàries, ha reduït a la meitat el manteniment de les carreteres, ha tancat la Ràdio i Televisió de 
Mallorca, duu 2 anys sense treure Pla d’Obres i Serveis, té 800 persones en llista d’espera de 
residències i tot això en una societat on s’ha paralitzat l’aplicació de la Llei de dependència, on 1 de 
cada 3 nins està en risc social, on hi ha 60.000 persones que no cobren cap prestació i, mentrestant, el 
Consell de Mallorca no gasta tot el que podria gastar. 

La institució que gestiona els serveis socials de l’illa s’estima més tancar els exercicis pressupostaris 
amb superàvit i això és perquè el seu objectiu és la reducció del Consell de Mallorca i, de fet, l’objectiu 
a nivell estatal és la reducció del sector públic i la centralització de la gestió pública: fer el mínim amb 
el màxim de control central, sense autogovern ni per a les comunitat autònomes i per a les entitats 
locals. 

Tot això, a més de ser contrari a la llei, significa donar l’esquena a les necessitats de la gent del carrer 
cosa que, a part d’anar en contra de la Constitució Espanyola i la legislació vigent, és cruel. 

Acaba afirmant que aquesta modificació de crèdits és la d’un consell en liquidació. D’aquests 10 M€ de 
modificació no se’n destina cap a millorar la situació dels mallorquins i les mallorquines, és a dir, a fer 
polítiques noves i, per això, el Grup Socialista s’abstendrà en la votació d’aquest punt. 

La Sra. ROIG li confirma que a la Sra. Sánchez que, fent-se’n ressò de les seves darreres paraules, és 
cert que amb aquesta modificació de crèdits no fan cap política nova. El problema és que amb aquesta 
modificació de crèdits arreglen polítiques velles i assenyala que no s’hagués pensat mai que la Sra. 
Sánchez fes una intervenció dient que aquest expedient és conseqüència d’una mala gestió. 

Matisa que en els 2,5 M€ de la partida de treballs de recollida selectiva es comptabilitzen les factures 
que van de desembre de 2009 a agost de 2010. Li demana qui governava el Consell de Mallorca durant 
aquest període i li planteja per què no varen arreglar aquestes factures, per què les factures varen 
quedar a l’aire, per què els en varen interposar un recurs contenciós administratiu, per què en el seu 
moment no varen contemplar una previsió per pagar aquestes factures, per què no ho varen arreglar i 
varen deixar el tema per als que venguessin després. 

Reitera que les factures de treballs de recollida selectiva són del període comprès entre desembre de 
2009 i agost de 2010 i afegeix que la revisió de preus correspon al període entre desembre de 2009 i 
agost de 2010, una revisió de preus que contemplaven els contractes però en cap moment no els varen 
revisar. 

L’aportació a MAC Insular de 970.000 euros correspon a una subvenció que varen pressupostar l’any 
2009 però que no varen preveure en el pressupost de 2010 i que l’objectiu era subvencionar-li a MAC 
Insular les tones que li entrassin a fi de no incrementar la tarifa. Finalment li pressuposten aquesta 
subvenció però no l’hi paguen ni la reconeixen mai i MAC Insular va interposar un contenciós i ara 
l’han de pagar. 

Atès que la Sra. Sánchez parlava de gestió, li observa que tot això que li ha dit són exemples de la 
gestió de 2009. 

També li retreia que se paguin 4,5 M€ d’interessos per no pagar les factures de carreteres i, per això, 
detallarà les factures a què fan referències aquests interessos atès que estan desglossades a l’expedient. 

Aquests interessos corresponen a certificacions dels períodes de juliol de 2010 a abril de 2011 que no 
varen ser pagades i que anaven a compte del conveni amb el Ministeri de Foment, d’abril de 2005 a 
novembre de 2008 que tampoc no estaven pagades, de febrer de 2010 a gener de 2011, de desembre de 
2004 a febrer de 2007, de juny de 2010 a febrer de 2012 –aquesta sí que és d’aquesta legislatura– per 
les obres de la carretera Inca a Caimari i que no varen pagar perquè no tenien doblers mentre que la 
passada legislatura deien que en tenien molts. 

De tot el llistat de factures, un 85% són certificacions d’obres de la passada legislatura i convendria que 
el Grup Socialista se revisàs els expedients per evitar que s’alarmin dient que no se fan noves 
polítiques, ja que no se’n fan perquè s’han d’arreglar els problemes que va deixar l’anterior equip de 
govern. 

Reconeix que no li fa cap il·lusió dur aquest expedient i que li hagués agradat molt més poder destinar 
aquests doblers a coses noves però pagar els deutes és obligació i responsabilitat de qui gestiona. 
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Finalment comenta que, atès que hi ha empreses que han reclamat interessos, l’equip de govern s’ha 
estimat més no esperar que l’assumpte acabi als jutjats i pagar també les reclamacions que s’han fet per 
la via administrativa. 

La Sra. SÁNCHEZ fa notar que aquesta és la imatge que l’equip de govern vol donar des del principi: 
que això era un desastre i que el Partit Popular ha arribat al Consell de Mallorca a posar-hi ordre. 
Realment considera que el Partit Popular ha arribat a aquesta institució per reduir el Consell de 
Mallorca a la mínima expressió. 

En quant al tema de la recollida selectiva de residus, reitera que el seu Grup va sol·licitar que li 
explicassin la revisió de preus i no ho han fet. Igualment recorda que durant la passada legislatura sí 
que varen fer revisions de preus d’altres contractes que no eren de residus. 

Adverteix també que no sap per què quan governa el PP les revisions de preus són molt favorables a les 
empreses i molt desfavorables per al Consell de Mallorca i, per això, el seu Grup va sol·licitar una 
explicació sobre aquesta revisió de preus. 

En referència a la subvenció de MAC Insular, recorda que ella era present a la Sala de Plens quan 
aquesta es va aprovar, per unanimitat, pel Ple del Consell de Mallorca i se’n va fer una modificació de 
crèdit que també es va aprovar per unanimitat. 

El que va passar –i aquí té raó la presidenta– és que no varen ser capaços de gestionar la subvenció. El 
Consell de Mallorca no va ser capaç de gestionar aquesta subvenció perquè eren expedients de 
particulars i aquest Consell de Mallorca no està suficient modernitzat per tenir la flexibilitat de 
gestionar subvencions d’aquestes característiques. En aquest sentit recorda que hi havia un pla de 
modernització i de millora de la gestió i l’agilitat del Consell de Mallorca que l’actual equip de govern 
es va carregar. 

Sobre els 5 M€ en tema de carreteres diu que la Sra. Roig ha comentat que són factures de la passada 
legislatura i observa que el seu Grup ha demanat el detall de les factures i encara l’estan esperant. 

Tot i això, reconeix que es tracta d’obres que varen ser contractades durant l’època de govern del Grup 
Socialista i ho són bàsicament perquè ara no se’n contracten o se’n contracten menys mentre que 
aleshores hi havia molts de contractes en marxa. 

A part de tot això, quan un govern arriba a una institució sempre troba factures pendents de pagar i el 
que no s’ha de fer és començar a pagar les factures de la nova gestió –aquesta és la pràctica del Partit 
Popular– i no pagar les factures de la gestió antiga. 

Precisament per aquesta raó el seu Grup ha demanat que se confeccioni i se publiqui un pla de 
pagaments ja que les factures que s’han de pagar en primer lloc són les més antigues i així s’evita que 
s’acumulin interessos de demora.  

Repeteix que el Partit Popular, d’ençà que va entrar a govern aquesta institució, ha volgut fer veure que 
la gestió era un desastre i que el Consell de Mallorca estava en fallida tècnica i amb un deute de 345 
M€. 

En canvi, els resultats han estat positius en 2011, 2012 i 2013, cosa que demostra que la institució no 
estava en situació de fallida tècnica. A més a més, a començament de legislatura el deute financer era 
de 127 M€ mentre que ara ja ascendeix a 183 M€. 

Per tot això, refusa que el Partit Popular sigui el salvador del Consell de Mallorca sinó més aviat el 
reductor del Consell de Mallorca a la mínima expressió. 

La Sra. ROIG li respon a la Sra. Sánchez que les paraules són paraules i els fets són fets i el Partit 
Popular, atès que es vol carregar el Consell de Mallorca, ha aconseguit que l’any passat fos l’any que la 
Comunitat Autònoma li ha pagat més doblers (276 M€). També, pel mateix objectiu de voler-se 
carregar el Consell de Mallorca, han aprovat una Llei de finançament de consells insulars. 

Tot seguit observa que el discurs de la Sra. Sánchez és totalment contrari als fets i assegura que el Partit 
Popular lluita per aquest consell, lluita perquè pugui cobrar el deute, lluita perquè tengui un 
finançament just, lluita perquè la gestió estigui bé, etc. 
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Adverteix que comentar de quan són les factures que paguen no és quelcom que hagués volgut treure 
però ha estat la Sra. Sánchez que ha acusat l’equip de govern de gestionar malament tot assegurant que 
aquest expedient de modificació de crèdits ho demostra. 

Remarca que en la seva exposició no pretenia entrar a detallar de quan eren les factures però si la Sra. 
Sánchez els acusa de mala gestió, es veu abocada a explicar els detalls d’aquest expedient i fer palès 
que la majoria de les despeses que se’n pagaran no són despeses contretes per l’actual equip de govern. 

A més d’això, els arguments de la Sra. Sánchez per defensar-se encara són més greus. Concretament 
deia que varen acordar atorgar una subvenció a una empresa concessionària quan no tenien capacitat 
per gestionar la subvenció, cosa que denota una total irresponsabilitat. 

Finalment i per no haver tengut capacitat per gestionar la subvenció, l’empresa concessionària va 
interposar un recurs contenciós administratiu el resultat del qual ha estat que s’ha de pagar aquesta 
subvenció i tots els ciutadans de Mallorca han de pagar més de 200.000 euros d’interessos i despeses 
judicials. 

En quant a les factures de carreteres, li fa saber a la Sra. Sánchez que totes són a l’expedient per ser 
consultades i aprofita per retreure-li que digui que durant la passada legislatura fessin més obres de 
carreteres perquè aquestes no devien ser les del conveni atès que de les del conveni no en varen fer cap. 

No obstant això, a finals d’aquesta legislatura passaran comptes i es veurà quines carreteres ha 
gestionat l’equip de govern del Partit Popular i, si la Sra. Sánchez vol, les podran comparar amb les que 
va gestionar el Grup Socialista durant la passada legislatura i li retreu que només parli del passat quan li 
interessa però, quan no li interessa, no poden parlar d’herència. 

Comenta que la Sra. Sánchez deia que el Grup Socialista va deixar el Consell de Mallorca amb un 
deute financer de 140 M€ però quan ella va arribar a la institució es va trobar un préstec concertat del 
qual no havien disposat –cosa que va servir, com sempre ha reconegut, per poder subsistir– i aquest 
préstec era de gairebé 40 M€. 

Per això es demana que, si estaven tant bé, per què se’n varen anar als bancs a demanar 40 M€ atès que 
no en varen fer cap inversió ni una, encara que reconeix que aquest préstec va ajudar l’actual equip de 
govern a poder subsistir ja que de juliol a desembre de 2011 la Comunitat Autònoma no li va pagar res 
al Consell de Mallorca. 

Els fets són els fets però el Grup Socialista no explica el motiu pel qual va endeutar el Consell de 
Mallorca fins a 140 M€, deute que en desembre de 2011 ja era de 180 M€. 

Per contra, ella sí que explica que l’actual equip de govern va haver de concertar dues operacions de 
préstec perquè no tenien doblers però el PSOE incrementà l’endeutament del Consell de Mallorca de 
manera extraordinària en 4 anys i no n’expliquen els motius. 

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

 

PUNT 16. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT NÚM. 11 DE 
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST PROPI DE LA 
CORPORACIÓ DE L'EXERCICI DE 2014 PER SUPLEMENT DE CRÈDITS 
(SUP03/2014). 

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

Atesa la sol·licitud de modificació de crèdits per Suplements de Crèdits del 
departament de Benestar Social. 

Vista la provisió de la consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública que subscriu, 
de 2 de juny de 2014, d’incoació d’un expedient de modificació de crèdits en el 
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Pressupost propi del Consell de Mallorca corresponent a l’exercici de 2014, a 
l’objecte de poder atendre algunes despeses, les aplicacions a les quals s’havien 
d’imputar no tenien crèdit suficient en el pressupost de 2014 atenent les necessitats 
que s’especifiquen a les memòries corresponents i de les quals n’hi ha constància en 
els antecedents de l’expedient. 

Vist que la Intervenció d’aquest Consell Insular ha emès el dictamen preceptiu, on 
consten les operacions de modificacions de crèdits que es proposen per atendre les 
despeses esmentades, i d’acord amb allò que es preveu en els articles 177 i 180 del 
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDLEG 2/2004, de 
5 de març, concordant amb els articles 35 a 38  i 40 a 42 del RD 500/1990, de 20 
d’abril i amb la base 10 de les d’execució del pressupost per a 2014, la consellera 
d’Hisenda i Funció Pública proposa al Ple de la Corporació que adopti el següent:  

A C O R D 

PRIMER.-  Aprovar l’expedient núm. 11 de modificació de crèdits en el pressupost 
propi de 2014, d’acord amb el següent detall: 

 

 

Per la qual cosa queda anivellat el Pressupost. 

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

 

EXPEDIENT NÚM. 11 MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST PROPI DE 2014

* SUPLEMENTS DE CRÈDITS (SUP.03/2014)

Aplicació Descripció Import

40.23140.41000 APORTACIÓ INSTITUT MALLORQUI D'AFERS SOCIALS 2.000.000,00

TOTAL SUPLEMENT 2.000.000,00

FONTS DE FINANÇAMENT DEL SUPLEMENT DE CRÈDIT

· Romanent de tresoreria general

Aplicació Descripció Import

99.87000 Romament de tresoreria per a despeses generals 2.000.000,00

TOTAL FONS FINANÇAMENT P/SUPLEMENT 2.000.000,00
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La Sra. ROIG (consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública) comenta que aquest expedient també 
és una incorporació de romanents de tresoreria per import de 2 M€. 

A continuació explica que, com saben, l’any passat varen rebre un ingrés pel cas Can Domenge de 2 
M€ i el passat mes de gener el Ple de Consell de Mallorca va aprovar, per unanimitat, una moció 
mitjançant la qual s’acordava que els doblers provinents de temes judicials es destinarien a serveis 
socials. 

En les propostes de resolució derivades del passat Debat de Política General es demanava que l’equip 
de govern computàs, com a nou ingrés o crèdit inicial, els 2 M€ de Can Domenge, cosa que 
tècnicament i legalment era impossible. 

Atès que el compromís de l’equip de govern sempre ha estat destinar el màxim possible a l’àrea de 
serveis socials, ara hi fan una aportació de romanent de 2 M€ perquè quedi clar que és la mateixa 
quantitat que s’ha ingressat pel cas Can Domenge i no hi hagi dubtes. 

Ara bé, si d’aquí a final de legislatura l’IMAS necessita més finançament, doncs incoaran altres 
expedients de modificació de crèdit, si escau, però ara just tramiten aquest expedient de 2 M€ perquè 
no puguin dubtar que són els doblers ingressats pel cas Can Domenge. 

El Sr. FONT (MÉS per Mallorca) manifesta que el seu Grup votarà a favor d’aquesta modificació de 
crèdit i també indica que els agradaria saber en què s’invertiran aquests 2 M€. 

La Sra. SÁNCHEZ (PSOE) anuncia el vot a favor del seu Grup a aquest punt atès que es tracta d’una 
bona notícia perquè a la fi s’acompleix un acord plenari, un dels pocs acords de Ple, presos per 
unanimitat, que s’acompleixen i estan contents que els 2 M€ de Can Domenge es destinin a despesa 
social. 

Donat que aquest és un moment dolç, li sap greu haver d’advertir –com deia la Sra. Roig: paraules són 
paraules i fets són fets– que l’equip de govern diu que la despesa social és la seva prioritat però 
l’execució del pressupost de l’IMAS en 2009 va ser de 139 M€ i l’execució en 2013 va ser de 132 M€, 
després de 4 anys de crisi, amb 60.000 persones que no cobren cap prestació, amb la paralització de la 
Llei de dependència i amb 1 de cada 3 nins en risc d’exclusió social. 

Assegura que el Consell de Mallorca pot fer molt més del que fa en matèria de serveis socials. Tenint 
en compte el resultat pressupostari del Consell de Mallorca de 22 M€ i el superàvit pressupost de 36 
M€, indica que 2 M€ són una molt bona notícia i el Grup Socialista sempre farà costat a l’equip de 
govern a l’hora d’aprovar acords com aquest. 

Igualment fa constar que el seu Grup sempre vigilarà el compliment de l’acord que determina que els 
doblers procedents de la corrupció es destinin als serveis socials però adverteix que 2 M€, davant els 36 
M€ de superàvit, és almoina. No obstant això i ja per concloure la seva intervenció, expressa la 
satisfacció del Grup Socialista per aquesta modificació de crèdit. 

La Sra. ROIG es dirigeix, en primer lloc, al Sr. Font i li diu que l’IMAS ja està fent feina amb el destí 
que donarà a aquesta aportació de 2 M€ però serà la Sra. Cirer que, quan se sàpiga exactament què se 
farà amb aquest doblers, oferirà l’oportuna informació sobre la finalitat dels 2 M€. 

A continuació s’adreça a la Sra. Sánchez i li reitera que, efectivament, fets són fets i recorda que l’any 
2009, quan estaven en plena crisi i el nombre d’aturats a Mallorca devia ser semblant a l’actual, es 
pressupostaven poc més de 2 M€ per a Renda Mínima d’Inserció mentre que ara se’n pressuposten 6,5 
milions. Fets són fets i prioritats són prioritats. 

La Sra. SÁNCHEZ comenta que aquesta institució, que gestiona els serveis socials, ha acceptat –com a 
bo– un finançament de 180 M€ quan abans rebia més de 220 M€. 

La presidenta del Consell de Mallorca, en el seu discurs de la Diada de Mallorca, va dir que necessitava 
230 M€ del Govern de les Illes Balears per tal de finançar el Consell de Mallorca i, en canvi, n’ha 
acceptat 180 quan és la institució que té la responsabilitat dels serveis socials de l’illa de Mallorca. 

Per altra banda, assenyala que no recorda exactament la xifra destinada a Renda Mínima d’Inserció 
l’any 2009 però assegura que, en qualsevol cas, s’hi anaven fent aportacions en funció de les 
necessitats. 
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Ara, en canvi, la Renda Mínima d’Inserció no arriba a cobrir totes les necessitats existents i és perquè 
el Govern de les Illes Balears no li paga al Consell de Mallorca l’aportació corresponent a aquest 
concepte i imagina que, mentrestant, el Consell de Mallorca ha de manllevar els doblers del pressupost 
d’altres obligacions per poder continuar amb la prestació. 

Per acabar, li diu que la Sra. Roig que el deute del Consell de Mallorca a final de la passada legislatura 
no era de 140 M€ sinó de 127 M€ i que, en tot cas, l’anterior equip de govern no va arribar a pagar mai 
48 M€, entre interessos i amortització de préstec, pel finançament del deute. 

La Sra. ROIG comenta que la Sra. Sánchez assegura que la passada legislatura rebien molts de doblers 
però no explica per què, si rebien tants de doblers, s’endeutaven atès que tampoc no varen fer 
inversions. 

Sobre el finançament de 180 M€ remarca que, com ha dit en altres ocasions, és una xifra consolidada i 
reconeguda en el pressupost de la Comunitat Autònoma mentre que la passada legislatura havien de 
pactar les aportacions cada any. Ara compten amb 180 M€ garantits com a mínim. 

A part d’aquesta quantia, després s’hi han de sumar els convenis de Dependència, Renda Mínima 
d’Inserció i Pla de Prestacions Bàsiques que són conceptes que no estan inclosos en la Llei de 
finançament i, per tant, el Consell de Mallorca rebrà més doblers. 

Sense voler entrar a debatre sobre les prioritats de l’àrea de Benestar Social perquè és una qüestió que 
ha d’explicar la Sra. Cirer, sí que assegura que no hi ha llista d’espera en la prestació de Renda Mínima 
d’Inserció. 

Per concloure, li mostra a la Sra. Sánchez una gràfica dels ingressos que el Consell de Mallorca ha 
rebut de la Comunitat Autònoma durant els darrers anys (columna vermella) comparats amb els 
ingressos que deien que ingressarien (columna blava) i s’hi observa que l’any 2013 es reberen més 
ingressos dels que s’havien pressupostat mentre que durant la passada legislatura era a la inversa, és a 
dir, que es rebien menys doblers dels que es pressupostaven. 

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

 

PUNT 17. PROPOSTA DE LA CONSELLERA EXECUTIVA D’HISENDA I 
FUNCIÓ PÚBLICA AL PLE DEL CONSELL DE MALLORCA PERQUÈ 
S’ADOPTIN ELS ACORDS NECESSARIS ALS EFECTES DE LA 
RESOLUCIÓ DE 13 DE MAIG DE 2014 DE LA SECRETARIA GENERAL DE 
COORDINACIÓ AUTONÒMICA I LOCAL. 

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

D’acord amb l’establert a la Resolució de 13 de maig de 2014 de la Secretaria General 
de Coordinació Autonòmica i Local (BOE de 14 de maig de 2014), a la relació d’ens 
locals que poden sol·licitar les diverses mesures amb relació al deute subscrit arrel del 
Reial Decret Llei 4/2012 i les condicions establertes per poder acollir-se als beneficis 
previstos a les diverses opcions, cal assenyalar que el Consell de Mallorca pot acollir-
se a dues de les tres opcions distintes, en concret: 

- Ampliació del termini de carència en un anys més, mantenint l’inicial 
d’amortització de 10 anys, i una reducció mitja del  diferencial aplicable. 
(opció 2) 

- Una reducció màxima, respecte al supòsit anterior, del diferencial aplicable, 
mantenint els terminis inicials d’amortització i de carència. (opció 3) 
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Per acollir-se a qualsevol de les dues opcions assenyalades és necessari que el Consell 
de Mallorca es comprometi a l’adopció d’una sèrie de compromisos i procedeixi a 
l’aprovació d’un nou pla d’ajust o a la confirmació de la vigència del ja aprovat a 
l’Acord del Ple del Consell de Mallorca de 30 de març de 2012 en el marc del Reial 
Decret Llei 4/2012. 

D’acord amb l’exposat anteriorment, aquesta Consellera d’Hisenda i Funció pública, 
vist l’informe favorable de la Interventora General de 26 de maig de 2014, proposa al 
Ple del Consell de Mallorca, l’adopció dels acords següents: 

1. Confirmar la vigència del Pla d’ajust aprovat mitjançant l’Acord del Ple del 
Consell de Mallorca de 30 de març de 2012, donat que de conformitat amb 
l’informe dels serveis d’Intervenció amb relació al compliment de la Llei 
Orgànica d’Estabilitat Pressupostària en el moment de la liquidació del 
Pressupost de l’Exercici 2013, el Consell de Mallorca compleix amb els 
principis d’Estabilitat Pressupostària i amb la regla de la despesa amb major 
suficiència que les pròpies exigències del Pla d’ajust aprovat en sessió de 30 
de març de 2012. 

2. Adoptar el compromís a l’adhesió automàtica al Punt General d’entrada de 
factures electròniques de l’Administració General de l’Estat una vegada 
desenvolupada la plataforma. 

3. L’adhesió automàtica a la plataforma Emprende 3. 

4. Substituir al manco un 30% de les vigents autoritzacions i llicències de inici 
d’activitat econòmica per declaracions responsables. 

5. Acollir-se a la opció 3 prevista a la Resolució de 13 de maig de 2014 de la 
Secretaria General de Coordinació Autonòmica i Local (BOE de 14 de maig 
de 2014), de tal manera que s’opta per la reducció màxima del diferencial 
aplicable, mantenint els terminis inicials d’amortització i de carència, i en 
conseqüència, procedir a la novació del contracte del préstec en relació amb el 
que fa referència al tipus d’interès. 

6. Autoritzar a la Presidenta del Consell de Mallorca per a la subscripció de 
quants documents siguin necessaris per a l’execució dels presents acords. 

7. Que pels serveis econòmics del Departament d’Hisenda i Funció Pública es 
remeti el present acord, per via telemàtica i signatura electrònica al Ministeri 
d’Hisenda i Administracions Públiques per a la seva valoració i autorització de 
la modificació de les operacions de préstec subscrites en el marc del Reial 
Decret Llei 4/2012. 

 

La Sra. ROIG (consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública) explica que l’any 2012 el Consell de 
Mallorca va subscriure un préstec de 28 M€ per fer pagaments a proveïdors i ara s’ha publicat una 
resolució del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques (Secretaria General de Coordinació 
Autonòmica i Local) en virtut de la qual es permet modificar les condicions d’aquest préstec. 
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La resolució ofereix distintes opcions, que ja les varen explicar, i l’equip de govern ha optat per acollir-
se a la tercera opció que permet establir una rebaixa en el tipus d’interès d’1,4 punts.  

En aquests moments l’interès del préstec està en l’euribor més 5,25 i passaria a ser d’euribor més 3,85 
la qual cosa propiciarà que durant els 10 anys de vigència del préstec es puguin estalviar devers 1,6 
milions d’euros en interessos. 

La Sra. SÁNCHEZ anuncia el vot a favor del seu Grup atès que les condicions són millors per al 
Consell de Mallorca però vol deixar constància que considera que el Consell de Mallorca no hauria de 
tenir aquest préstec ja que el motiu d’haver-lo de concertar va ser que el Govern de les Illes Balears va 
arribar a acumular fins a 330 M€ de deute amb aquesta institució i és obvi que si s’acumula un deute de 
330 M€, a l’hora de començar a pagar, els pagaments són molt elevats perquè s’estan pagant moltes 
coses que estaven pendents. 

Fa notar que, en acabar 2014, els costs dels crèdits que el Consell de Mallorca ha concertat per pagar 
factures, per mor que el Govern de les Illes Balears no li ha pagat, serà de 6,5 M€ encara que ara 
n’estalviïn 1,6. 

En referència a la resolució del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, comenta que 
desconeix quina és la norma legal que possibilita fer aquesta reducció d’interessos i assenyala que val 
la pena recordar que totes les propostes que fa el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques són 
realment una ingerència en l’activitat financera de les entitats locals ja que contínuament està demanant 
plans financers, dient a què poden destinar les despeses, sol·licitant que s’enviï més informació, 
determinant fins a on poden fer despesa cada any, és a dir, que exerceix un control de la gestió 
financera de les entitats locals, cosa que el seu Grup considera que és contrària al principi d’autonomia 
financera. 

D’altra banda creu que aquest estalvi que s’ha comentat, d’acord amb el text de la resolució, ha d’anar 
destinat a coses concretes i li agradaria que la Sra. Roig s’informàs sobre el destí que s’ha de donar a 
l’estalvi que produirà la reducció dels tipus impositius. 

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

 

DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT  

PUNT 18. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA TARIFA DE 
TRACTAMENT DELS RESIDUS SÒLIDS URBANS PER A L'ANY 2014.  

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

Atesa l’aprovació inicial de la tarifa de tractament dels residus sòlids urbans per a 
l'any 2014 per part del Ple del Consell de Mallorca en sessió de 10 d’abril de 2014. 

Atès l’informe relatiu a les al·legacions formulades a l’aprovació inicial de la tarifa 
per al tractament dels residus urbans per a l’any 2014 del cap del Servei Jurídic DIR, 
de l’economista de la DIR i de l’inspector del servei públic de gestió de residus urbans 
de 26 de maig de 2014. 

Atès l’informe d’Intervenció General de 28 de maig de 2014. 

Per tot el que s'ha exposat i atès l’article 7.i. del Decret de dia 15 de juliol pel qual es 
determina l’organització del Consell de Mallorca, modificat pel decret de dia 10 
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d’octubre de 2011, la consellera executiva del Departament de Medi Ambient eleva al 
Ple del Consell de Mallorca la següent proposta d' 

ACORD 

1. Desestimar l’al·legació presentada pel grup PSIB-PSOE, amb registre 
d’entrada núm. 17.557 de 16 de maig de 2014.  

2. Aprovar la revisió ordinària de la tarifa RSU per l’exercici 2014 per un import 
de 139,95€/tona. 

3. Aprovar la revisió extraordinària de la tarifa RSU per l’exercici 2014 que 
suposa la minoració de 8,59€/tona, per variació en la gestió dels costos 
prefixats per a l’explotació de les distintes instal·lacions. 

4. En conseqüència de tot l’anterior, aprovar definitivament la tarifa de 
tractament dels residus sòlids urbans per a l'any 2014 per import de 
131,36€/tona, que incorpora a la tarifa resultant el dèficit a regularitzar 
corresponent al exercicis 2012 i 2013 de 38.185.887,90 euros, imputant 
5.075.000.- euros a la tarifa 2014 i reconeixent l’import de 1.226.329,18.-€ a 
incloure al càlcul de la tarifa cada any fins al final de la concessió(2041). 

5. Publicar el present Acord al Butlletí Oficial de les Illes Balears. 

 

La Sra. SOLER (consellera executiva de Medi Ambient) manifesta que, abans d’entrar a explicar 
aquest punt, demana una rectificació immediata de la Sra. Garrido i, especialment, de la Sra. Sánchez 
que ha dit que estava present a la Sala de Plens quan es va aprovar la subvenció a MAC Insular per Ple. 

Tot seguit indica que té tota la documentació d’aquest expedient de la qual es desprèn que la subvenció 
a MAC Insular es va aprovar per Consell Executiu i no per Ple. A més a més hi consta l’informe de 
fiscalització prèvia d’Intervenció General que diu que no era necessària la fiscalització d’aquesta 
subvenció de 900.000 euros. 

Per tot això, reitera que se rectifiqui ja que la subvenció a MAC Insular es va concedir per Consell 
Executiu, sense necessitat de fiscalització prèvia tal i com determina l’informe d’Intervenció General i 
puntualitza que l’acord concret de Consell Executiu va tenir lloc el dia 19 de juny de 2009. 

Per tancar aquesta qüestió assenyala que ha fet aquesta puntualització perquè comença a estar molt 
cansada que vulguin dir mentides sobre el tema de residus. 

A continuació fa notar que es referirà a l’aprovació de la tarifa i explica que es tracta d’una aprovació 
definitiva després de l’aprovació inicial. Durant el període d’exposició pública, el PSOE hi ha presentat 
una al·legació basada en dos temes: que l’aprovació de la tarifa és extemporània i que la 
comptabilització de l’import de combustible no és la que correspon. 

En aquest sentit aclareix que consten els informes jurídics i tècnics pertinents que desestimen 
l’al·legació i, per tant, manifesta que políticament no hi té a dir, que la tarifa és la correcta i que 
debatran la tarifa de 2015 que s’escaigui. 

La Sra. PALOU (MÉS per Mallorca) comenta que li vol plantejar una qüestió a la Sra. Soler i explica 
que la tarifa l’han aprovada amb el condicionament d’assolir uns certs ingressos per la incineració de 
fems vinguts de fora de Mallorca però fa uns dies es publicava en un diari que només s’havia assolit, en 
aquestes altures de l’any, un 10% d’allò que estava previst que s’assolís enguany. 
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Per tant, vol demanar si la tarifa que s’aprovarà avui s’ajustarà a la realitat, si es veurà modificada o si 
suposarà un increment considerable per als gestors que l’hagin d’aprovar l’any 2015. 

La Sra. GARRIDO (PSOE) li diu a la Sra. Soler que no se rectifica res perquè, abans de posar-se així, 
ha d’escoltar ja que tant la Sra. Sánchez com ella li han dit que al Ple es va aprovar la modificació de 
crèdit i que el Partit Popular hi va votar a favor i no fa comptes parlar més d’aquest tema però adverteix 
que no són maneres de fer les coses perquè podrien contestar i constatar aquí moltes coses que ha fet el 
Partit Popular. Reitera que aquestes no són maneres perquè ara hi són per parlar de la tarifa i el debat 
s’ha de circumscriure a la tarifa. 

No obstant això, recalca que el Partit Popular hi va donar el seu suport i sabia com anava tot i, si 
l’actual equip del Partit Popular no se xerra amb l’equip de Partit Popular de la passada legislatura, 
doncs és problema seu i no del Grup Socialista. Recorda que aleshores formaven part d’aquest Ple el 
Sr. Fernando Rubio, el Sr. Jaume Font, etc. i just basta que parlin amb ells. 

Pel que fa a la tarifa, comenta que avui el debat és sobre fets i, així doncs, el fet inqüestionable és que 
la Sra. Soler posa en la tarifa que s’ingressaran 5,2 M€ abans de dia 30 de maig i avui ja és dia 12 de 
juny. 

Insisteix que la Sra. Soler, a través de la tarifa, diu que abans de dia 30 de maig han d’ingressar 5,2 M€ 
procedents de la importació de fems de CO.LA.RI. (Consorzio Laziale Rifiuti) i, encara que potser 
sigui ella que tengui el calendari equivocat, el fet que és que no s’ha ingressat ni un sol euro per aquest 
concepte. 

Per això, opina que la Sra. Soler duu davant el Ple l’aprovació d’una tarifa basada en suposicions i 
especulacions ja que considera que seria el mateix cas que si ella anàs al banc a sol·licitar un préstec 
dient que sap que no ingressarà ni un euro però demana que li donin el préstec tenint en compte que 
potser ingressarà doblers.  

Remarca que és exactament el mateix cas i el que està fent la Sra. Soler són trampes i presenta una 
tarifa tramposa ja que sap perfectament que aquests 5,2 M€ no s’ingressaran mai però continua 
endavant perquè ha de congelar la tarifa. 

Igualment la Sra. Soler sap que no s’ingressaran els 19 M€ dels llots. En aquest sentit fa notar que té la 
resposta que li ha donat el Govern de les Illes Balears quan li han demanat quin pressupost té per pagar 
el llots des de 2012. La contesta del Govern de les Illes Balears és que els llots que ha de pagar són des 
de l’aprovació específica de llots i, per tant, poden descartar el cobrament d’aquests 19 M€. 

Aquesta previsió de doblers que no s’ingressaran generarà un forat en la tarifa però, això sí, l’equip de 
govern del Partit Popular diu que són molt bons gestors i ja, per començar, creen un forat de 5,2 M€. 

Afegeix que la gestió de la Sra. Soler és fantàstica, meravellosa, tot ho fa com toca i no s’equivoca mai 
i puntualitza que mai no s’ha equivocat tant com amb aquesta història de la importació de fems ja que 
es va equivocar el primer dia que va començar i se continua equivocant un pic darrere l’altre. 

Finalment, per concloure la intervenció, manifesta textualment: “I mos fa trampes i li fa trampes a tots 
els mallorquins i, a damunt, obr els diaris i jo diumenge vaig quedar al·lucinada. Un anunci enorme de 
TIRME: ‘Solo por 0,11 €’. Què bé, no? ‘No congelamos hace 5 años’. Fantàstic. ‘Solo por 0,11 €’ 
convertim Mallorca amb so femer d’Europa. Aquest és l’anunci que va fer TIRME. Moltes gràcies.” 

La Sra. SOLER es ratifica en allò que ha dit i afegeix que, a més a més, li demanarà al secretari la 
transcripció literal de l’acta. 

Reitera que la Sra. Sánchez ha dit que estava asseguda a la Sala de Plens i que s’hi va aprovar. 

A continuació li diu a la Sra. Garrido que la coneix massa perquè la Sra. Garrido sempre ha tengut la 
desgràcia d’estar a l’oposició i ella sempre ha tengut la sort de poder governar i la Sra. Garrido, 
políticament parlant, és una mentidera compulsiva que se creu les seves pròpies mentides. 

La Sra. GARRIDO intervé per demanar-li, insistentment, a la Sra. presidenta que la Sra. Soler retira les 
paraules que acaba de dir. 

La Sra. SOLER diu que no les retirarà i que vol que consti en acta... 

La Sra. PRESIDENTA demana a la Sra. Garrido que se calmi i li observa que, quan ella ha parlat, el 
Grup Popular no ha dit res. Quan intervé el Grup Socialista, diu el que considera que ha de dir i el Grup 
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del Partit Popular ha d’escoltar la seva intervenció i viceversa. Quan intervé el Grup Popular o l’equip 
de govern, l’oposició ha d’escoltar. Si discrepen, llavors hi ha un segon torn –com abans la Sra. 
Sánchez que ha demanat la paraula per al·lusions– i podran fer ús de la paraula i, per això, sol·licita que 
mantenguin un ordre. 

La Sra. SOLER comenta que ella no insulta la Sra. Garrido sinó que ha fet un diagnòstic polític i res 
més del que és la Sra. Garrido. 

Ratifica que, en relació a la subvenció a MAC Insular, la Sra. Sánchez ha dit que estava asseguda a la 
Sala de Plens i que aquesta es va aprovar per Ple però ella els assegura que la subvenció es va atorgar 
per Consell Executiu sense informe de fiscalització i els pot mostrar la documentació. 

A continuació diu que o rectifiquen o el Partit Popular, en el seu moment, ja prendrà la decisió que 
consideri més oportuna atès que el Grup Socialista, quan es parla de residus, té molt fàcil dir mentides 
igual que en diu la Sra. Garrido sobre el tema de la tarifa. 

Referent a la tarifa concretament, li diu a la Sra. Garrido que ja no és una decisió política –puntualitza 
que el Grup Socialista sí que potser fa els informes jurídics i tècnics que políticament poguessin 
agradar o no– perquè la desestimació de l’al·legació està signada per tres tècnics i remarca que no es 
tracta de cap decisió política. 

Si la Sra. Garrido s’hagués llegit la modificació del contracte amb TIRME, quan es va decidir la 
importació de combustible, es diu clarament que, si no es justifica la importació de combustible que 
s’ha de justificar, anirà a compte de l’empresa concessionària.  

Per tant, nega que s’estigui creant cap forat en la tarifa sinó que congelen la tarifa, reequilibren els 
comptes de la tarifa, posen el comptador a zero i no generen més dèficit –li diu a la Sra. Palou– com 
així consta als informes tècnics, és a dir, que no és una asseveració política. 

La modificació del contracte amb l’empresa concessionària diu que s’autoritza a importar aquest 
combustible i si, quan hagin de presentar la factura l’any que ve, no l’han importat i no existeix cap 
justificació per no haver-ho fet, anirà a compte de l’empresa i sense que això creï dèficit en la tarifa. 

Així doncs, considera que haurien d’estar contents per una bona modificació del contracte (que 
modificaran molt més atès que fan feina amb vista a la gran modificació del contracte) i no existeix cap 
problema al respecte. 

Avui ha quedat demostrat que el PSOE menteix sobre el tema de residus i, per això, li sol·licita que 
siguin conscients del que parlen i no embullin la gent. 

Recalca que el Grup Socialista va crear una subvenció de 900.000 euros per tal d’evitar apujar la tarifa 
i, en canvi, ara el Grup Popular no l’apuja a canvi de res perquè fan molta feina i la mateixa Mesa de 
Residus agraeix la labor de tots els que hi participen i no només la de l’equip de govern. 

Fa constar que el Grup Socialista no va apujar la tarifa, concretament la d’enderrocs, a canvi d’injectar 
900.000 euros que no pagaren i ara, l’actual equip de govern, els ha de pagar perquè així ho ha 
sentenciat un jutge. 

En tot cas, ni el Partit Popular, ni el Sr. Rubio ni cap dels consellers populars de la passada legislatura 
no hi estaven d’acord i mai no hi varen votar a favor. Si el PSOE mantén el contrari, doncs que ho 
demostri. 

La Sra. PALOU comenta que allò de no crear un forat en la tarifa és vàlid pel que fa a la importació de 
fems de fora de Mallorca perquè, efectivament, l’empresa concessionària se’n faria càrrec de la 
diferència si se dóna el cas. 

Malgrat això, encara queden els 19 M€ dels llots que el Govern de les Illes Balears ja ha dit que no els 
pagarà. Aquest argument serveix per congelar la tarifa enguany però els 19 M€ no hi seran l’any que ve 
per tal de tornar a congelar la tarifa.  

Aquests doblers només poden entrar en joc una vegada i, per això, demana com quedarà el tema 
després ja que es crearà un forat que hauran d’afrontar els que governin la propera legislatura. 

La Sra. GARRIDO li diu a la Sra. Soler que, quan no sap què ha de dir, “sale por peteneras”, com fa 
sempre. Encara és l’hora que en aquest Ple la Sra. Soler li hagi contestat a allò que li ha demanat. Mai 
no ho ha fet i ja han passat tres anys.  
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La raó és que no sap què contestar i, per això, comença a parlar de la subvenció, de Felanitx, dir que 
està a l’oposició, etc. Tot això no és una resposta adient al tema del qual estan parlant i li hauria de fer 
vergonya donar aquest tipus de contestacions perquè, a ella sí que la faria empegueir parlar d’aquesta 
manera, i li demana, una altra vegada, que rectifiqui. 

En quant a la tarifa, li demana a la Sra. Soler si no és cert que no entraran els residus de Roma –
insisteix que li contesti–; si no és cert que ni el contracte ni l’adjudicació que se fan de la importació de 
fems diuen que l’empresa concessionària n’haurà d’assumir el cost (realment diu que ho haurà de 
justificar si no s’arriba a les quanties que dóna); si no és cert que, en aquest cas, ha estat el Govern de 
les Illes Balears el que no li ha donat el permís. 

Reitera que vol que la Sra. Soler li contesti totes les preguntes que li ha plantejat i es deixi d’històries 
perquè ja n’hi ha prou. 

Continua demanant per què, si ara ja saben que aquests fems no arribaran, els computen i no entren ara 
a discutir si hi ha justificació suficient o no com per no computar aquests fems. Per què no es fa? Doncs 
perquè no podrien congelar la tarifa. Assegura que tot això no són mentides ni ella és una mentidera 
compulsiva.  

Afirma que la Sra. Soler falseja l’expedient: fa que s’aprovi una tarifa amb trampes, que només són 
trampes al solitari perquè al final tot arriba i es veurà si s’ha justificar això o no. 

Fa notar que li han posat damunt la taula la importació de fems i li han posat damunt la taula els 19 M€ 
dels llots però també li pot posar damunt la taula l’electricitat i recorda que el passat divendres el 
Consell de Ministres ja en va aprovar el reial decret. 

En definitiva, assenyala que en aquest tema hi ha molts de factors i l’equip de govern es limita a 
elaborar una tarifa fora de termini –extemporània– totalment perquè només falten 4 plens per dur la 
tarifa de 2015. Insisteix que aquesta tarifa és extemporània, està mal feta i està basada en suposicions 
fent-hi trampes. 

Per concloure la intervenció, li demana a la Sra. Soler que, per favor, contesti les preguntes que li ha 
formulat i que se deixi d’històries. 

La Sra. SOLER comenta, per tal de centrar el debat, que avui parlen de l’aprovació definitiva de la 
tarifa de TIRME amb una al·legació que hi ha presentat el PSOE i, per tant, l’única cosa que haurien de 
debatre és l’al·legació que hi ha presentat el PSOE. 

Per altra banda assenyala que està al·lucinat amb el Grup MÉS per Mallorca perquè, quan és hora de 
fer-hi feina i presentar-hi al·legacions, no en presenta i després al Ple fa la intervenció que ha fet quan 
s’està debatent la desestimació d’una al·legació. 

Pel que fa a si entraran o no els residus procedents de Roma, li demana a la Sra. Garrido si pot 
certificar que aquests residus efectivament no entraran per dir-ho així de clar avui al Ple.  

Ella no ho farà perquè no ho sap, com tampoc no pot assegurar si s’imputaran o no en la tarifa de l’any 
que ve, ni si anirà a compte de l’empresa concessionària o si aquesta concessionària dirà que és culpa 
del Govern de les Illes Balears. 

Fa un incís per advertir que la Sra. Garrido li ha dit pocavergonya. Li demana que ho retiri i li diu que 
és una insultadora que no se pot controlar. Això demostra que la coneix i que sap fer-la sortir de 
polleguera. 

A continuació indica que falsejar un document és un delicte i el Partit Socialista ja l’ha asseguda una 
vegada per dir que falsejava documents però, afortunadament, no va ser veritat. Ara li ha tornat a dir 
que falseja documents, cosa que és un delicte i que nega rotundament. 

Afirma que se sent molt responsable de la seva gestió i, en cas que es falsegin documents, ho faran tant 
ella com tots els tècnics encara que aquests no en serien responsables atès que ella és qui ostenta el 
càrrec polític. 

Sobre el tema de l’electricitat, confirma que divendres passat va sortir publicat el decret en el BOE i 
comenta que hi ha molt bones previsions. Si s’estudia el decret, comprovarà que no podran estar més 
malament del que estaven i segurament sí que podran estar millor però es veu que la Sra. Garrido no se 
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l’ha pogut mirar perquè té massa problemes per altres llocs com per estudiar-se el decret que s’ha 
publicat en el BOE. 

En quant a la tarifa d’enguany, li diu a la Sra. Garrido que no es preocupi perquè, com asseguren els 
tècnics jurídics, no és extemporània però la Sra. Garrido té el seu propi concepte jurídic. 

Si la tarifa de l’any que ve l’entren abans de dia 15 d’agost, s’hi començarà a treballar tal i com varen 
fer l’any passat i, si s’ha d’aprovar en el mes d’octubre, s’hi aprovarà; si s’ha d’aprovar en el mes de 
novembre, s’hi aprovarà i, si s’ha d’aprovar en el mes de juny de l’any que ve, doncs s’hi aprovarà. 

Extemporani és el concepte de la Sra. Garrido perquè pensa que ella és la llei però ja li han dit que no 
és així i qui li desestima l’al·legació no és Catalina Soler sinó els informes tècnics. 

Fa constar que, amb tot l’orgull d’aquest equip de govern i del partit que representa, estan en el tercer 
any de mandat, han congelat la tarifa, no han generat cap forat a les butxaques dels ciutadans de 
Mallorca, no fan cap forat a la tarifa, estan orgullosos de la manera en què s’ha pogut gestionar i no 
com el Grup Socialista que, per no apujar la tarifa, donava subvencions i no les pagava; no com el Grup 
Socialista que apujava la tarifa de TIRME un 40%. 

Assenyala que el Partit Popular té sort i és un bon gestor quan hi és. Només tendran una altra sort: que 
podran seguir governant perquè el Partit Socialista no sap més que fer forats, empobrir Mallorca, 
empobrir Espanya i empobrir les Illes Balears i finalment, per concloure la seva intervenció, li diu a la 
Sra. Garrido que se posi tranquil·la. 

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

 

PUNT 19. NOMENAMENT DE REPRESENTANT DEL  CONSELL DE 
MALLORCA A LA  COMISSIÓ DE SEGUIMENT DE LA RESERVA 
MARINA DEL LLEVANT DE MALLORCA.  

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

L’Ordre de la Consellera d’Agricultura i pesca de 27 de novembre de de 2007, per la 
que es crea la Comissió de seguiment de la reserva marina del Llevant de Mallorca 
(BOIB núm. 185, de 13 de desembre de 2007), preveu que hi haurà un representant 
del Consell Insular de Mallorca a l’esmentada Comissió de seguiment. 

Atès que fins a la data no s’ha nomenat cap representant del Consell de Mallorca, és 
convenient procedir a fer-ho. 

Vist l’article 48 del Reglament orgànic del Consell de Mallorca, aprovat pel Ple en 
sessió celebrada el 8 de març de 2004 (BOIB núm. 38, de 16 de març de 2004) que 
estableix que “El nomenament dels representants de la corporació en tota classe 
d’òrgans col·legiats o d’entitats en els quals hagi d’estar representada serà 
competència del Ple, excepte quan la legislació corresponent assigni aquesta 
competència a un altre òrgan de la corporació. No obstant això, en casos d’urgència, 
la Presidència podrà efectuar aquests nomenaments, que hauran de ser ratificats pel 
Ple en la primera sessió que farà”. 

Per això, la consellera executiva del Departament de Medi Ambient del Consell de 
Mallorca proposa al Ple del Consell de Mallorca que, previ dictamen de la Comissió 
Informativa General i de Comptes adopti el següent 
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ACORD 

1. Designar perquè representi el Consell de Mallorca en la Comissió de 
seguiment de la reserva marina del Llevant de Mallorca , el Sr. Martí Mayol 
Serra, Director del Parc Natural de Sa Dragonera, com a titular d’aquesta 
representació. 

2. Notificar-ho a l’interessat i a la Direcció General de Medi Rural i mArí de la 
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori del Govern de les Illes 
Balears. 

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

 

PUNT 20. PROPOSTA D'ACORD D’APROVACIÓ INICIAL DE 
L’ORDENANÇA REGULADORA DE LES TAXES CORRESPONENTS A 
TRÀMITS ADMINISTRATIUS I SERVEIS EN MATÈRIA DE CAÇA I 
PESCA FLUVIAL A MALLORCA.  

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

El Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la 
llei reguladora de les hisendes locals, a l’article 20, atorga al Consell de Mallorca la 
potestat financera i tributaria per establir i gestionar les taxes en les matèries en les 
que és competent, en particular per la prestació de serveis públics o la realització 
d’activitats administratives de competència local que es refereixin, afectin o beneficiïn 
de manera particular als subjectes passius. 

En aquest mateix sentit, l’article 202 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, 
municipal i de règim local de les Illes Balears, proclama la capacitat reglamentaria 
dels Consells Insulars per a regular les seves pròpies finances en el marc de les lleis 
estatals i autonòmiques en matèria d’hisendes locals.  

D’acord amb el que preveu la Disposició Transitòria quinta de la Llei 1/2007, de 28 
de febrer, de reforma de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears es va dictar el  
Decret 106/2010, de 24 de setembre, sobre el traspàs als consells insulars de les 
funcions i els serveis inherents a les competències pròpies d’aquestes institucions 
insulars que actualment exerceix l’Administració de la Comunitat Autònoma de les 
Illes Balears en matèria de caça i de regulació, vigilància i aprofitament dels recursos 
cinegètics, com també de pesca fluvial. 

El 26 de juliol de 2012 el Ple del Consell de Mallorca va aprovar l’Ordenança 
reguladora de les taxes corresponents a tràmits administratius i serveis en matèria de 
caça i pesca fluvial a Mallorca (BOIB 167, de 10 de novembre de 2012). 
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Atesa la Llei 3/2013, de 17 de juliol, de modificació de la Llei 6/2006, de 12 d’abril, 
balear de caça i pesca fluvial, ja modificada per la Llei 6/2007, de 27 de desembre de 
mesures tributàries i economico - administratives. 

Vista la resolució de la consellera executiva de Medi Ambient, de data 14 d’agost de 
2013, d’inici de l’expedient per modificar l’ordenança reguladora de les taxes 
corresponents a tràmits administratius i serveis en matèria de caça i pesca fluvial a 
Mallorca. 

Vist l’informe proposta, emès el 31 de gener de 2013 pel cap del Servei de Caça amb 
el vist i plau del director insular de Caça, sobre la modificació de la vigent ordenança 
reguladora de les taxes corresponents a tràmits administratius i serveis en matèria de 
caça i pesca fluvial a Mallorca, i de motivació de l’establiment de les bonificacions 
potestatives i el tant per cent proposat. 

Atès l’estudi econòmic emès per l’Administrador del departament de Medi Ambient 
en data 29 de gener de 2014. 

Vist l’esborrany de l’ordenança reguladora de les taxes corresponents a tràmits 
administratius i serveis en matèria de caça i pesca fluvial a Mallorca que s’adjunta 
com annex a la proposta d’Acord. 

Atès l’informe jurídic sobre la proposta d’acord d’aprovació de l’ordenança 
reguladora de les taxes corresponents a tràmits administratius i serveis en matèria de 
caça i pesca fluvial a Mallorca, de data 11 de febrer de 2014. 

Segons 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, 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”.  

L’apartat i de l’article 8 de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de Consells Insulars 
estableix que 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 aleshores 
provisional” 

L’article 102 de la llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les 
Illes Balears, regula el procediment d’elaboració de reglaments i ordenances. 

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

1.- Aprovar inicialment l’ordenança reguladora de les taxes corresponents a tràmits 
administratius i serveis en matèria de caça i pesca fluvial a Mallorca,  que s’incorpora 
com a annex a la present proposta.  

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

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

Un cop es resolguin les reclamacions, les objeccions i les observacions que s’hagin 
pogut formular, la proposta s’ha de trametre a l’Institut Balear de la Dona, atès que, 
d’acord amb l’article 7, lletra g), de la Llei 12/2006, de 20 de setembre, per a la dona, 
“en totes les normatives dictades per les distintes administracions, s’ha d’adjuntar un 
informe sobre el seu impacte de gènere, elaborat per l’Institut Balear de la Dona” 

 

El Sr. FERRÀ (PSOE) intervé per anunciar que el seu Grup s’abstendrà en aquest punt i aprofita per 
dir-li a la Sra. Soler que, potser que el seu departament sí que faci molta feina, però no els ret gaire ja 
que una simple actualització d’una ordenança de taxes va començar en el mes de gener i acaba ara i, 
així i tot, encara hi ha una sèrie d’observacions d’informes que no s’han tengut en compte o no s’han 
presentat bé. 

Per tot això, fa saber que el Grup Socialista estudiarà molt detingudament l’expedient i adverteix que 
consideren que el Servei de Caça no presta el servei que hauria de prestar, que hi hauria d’haver un pla 
exhaustiu de la caça a Mallorca per tal de conservar segons quines coses i apartar segons quines altres 
d’aquest món. 

Manifesta també que no són contrari al fet que s’hi estableixin unes taxes atès que consideren que la 
caça avui en dia no és una activitat per menjar sinó un luxe i, per això, està bé que s’hagin de pagar 
aquests serveis però se n’han de donar més. 

Finalment reitera que estudiaran l’expedient i indica que hi formularan les al·legacions oportunes. 

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

DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL 

PUNT 21. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT NÚM. 
4 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST DE L’INSTITUT 
MALLORQUI D’AFERS SOCIALS DEL 2014 PER CRÈDITS 
EXTRAORDINARIS (EXT-1/14). 

Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva del Departament 
d’Hisenda i Funció Pública que diu: 
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Vista la providència de la Consellera Executiva d’Hisenda i Funció Pública, de 15 de 
maig de 2014, en què a proposta de la presidenta de l’Institut mallorquí d’afers socials 
(IMAS) i atenent a les necessitats que s’especifiquen a la memòria corresponent, de la 
qual n’hi ha constància en els antecedents de l’expedient, ordenà la incoació d’un 
expedient de modificació de crèdits en el Pressupost de l’IMAS per a l’exercici 2014 
a l’objecte de poder atendre algunes despeses, les aplicacions a les quals s’havien 
d’imputar no estaven previstes en el pressupost vigent o les previsions no eren 
suficients.  

Vist que la Intervenció d’aquest Consell de Mallorca ha emès el dictamen preceptiu, 
on es fan constar les operacions de modificació de crèdit que es proposen per atendre 
a les despeses esmentades, i d’acord amb allò que es preveu en el capítol III Secció 
2ona. a l’article 177.2 del TRLRHL aprovat pel RD legislatiu 2/2004 de 5 de març, 
concordant amb els articles 35 a 38 del RD 500/1990, de 20 d’abril i amb la 10 de les 
bases d’execució del pressupost per a 2014, la consellera d’Hisenda i Funció Publica 
proposa al Ple de la Corporació que adopti el següent: 

ACORD: 

PRIMER.- Aprovar inicialment l’expedient núm. 4 de modificació de crèdits en el 
pressupost de l’Institut mallorquí d’afers socials de 2014 per a la concessió de crèdits 
extraordinaris (EXT 01/14)   d’acord amb el següent detall: 

A) CRÈDITS EXTRAORDINARIS  

 

Aplicació Concepte Import 

40 23328 48005 CONV HABITATGE SUPERVISAT BAIXA 
INTENSITAT 

547.855,66 € 

   TOTAL AUGMENTS: 547.855,66 € 

 FONS DE FINANÇAMENT DELS CRÈDITS EXTRAORDINARIS:  

 

1. BAIXES PER ANUL·LACIÓ  

 

Aplicació Operació 
RCT 

Concepte Import 

40 23328 22789 220140035021 ROM SERVEI ASSISTÈNCIA SANITARIA I 
SOCIAL 

509.053,48 € 

40 23328 22709 220140035022 SERV ASSISTENCIA SANITARIA I 
SOCIAL  

38.802,18 € 

    TOTAL BAIXES: 547.855,66 € 
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Per la qual cosa queda anivellat el Pressupost. 

SEGON.- Exposar al públic aquest acord que serà considerat definitiu, si no es 
produeixen reclamacions en contra durant el termini d'exposició pública, i entrarà en 
vigor una vegada s'hagi complit el que disposa l'article 112,3 de la Llei 7/1985 de 2 
d'abril reguladora de les bases del Règim local, i també l'article 169 del Text Refós de 
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel RD legislatiu 2/2004 de 5 de 
març. 

 

El Sr. GARAU (PSOE) intervé per proposar la discussió conjunta dels punts 21 i 22.  

La PRESIDENTA fa la consulta pertinent i s’accepta la proposta. 

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

Recorda que el gerent de l’IMAS ja va donar la informació completa sobre aquestes propostes, però tot 
i això en reitera les explicacions.   

Pel que fa al punt 21, diu que es tracta d’una modificació de crèdit d’un import transferit pel Govern 
balear per un programa d’habitatge tutelat de baixa intensitat en l’àrea de persones amb discapacitat.  

Assenyala que no varen tenir temps per presentar la convocatòria i fer-ne la disposició durant el passat 
exercici pressupostari i ara el canvien de capítol per poder fer la convocatòria durant aquest any.  

Quant al punt 22, es tracta d’uns romanents d’anys anteriors que s’incorporen a l’exercici pressupostari 
de 2014.  

El Sr. GARAU inicia la seva intervenció.  

Diu que desitja fer una reflexió prèvia, abans de tractar el tema a què se refereixen aquests punts, i 
l’explica tot seguit.  

Fa notar que l’espectacle d’aquest Ple és bastant lamentable. Atès que aquesta institució té un codi ètic, 
considera que s’haurien de reunir per decidir com s’eliminen determinades actituds i formes 
d’expressió durant la discussió dels punts de l’ordre del dia.  

Observa que no se refereix únicament a la bancada del Grup Popular, sinó a tots els membres de la 
Corporació del Ple. Opina que és del tot necessari fer una reflexió per reconduir els debats, les 
expressions i les argumentacions d’una forma diferent.  

A continuació puntualitza que, quan ell ha dit que la Sra. Roig deia mentides volia fer notar que no sap 
si ho fa perquè no ho sap, o ho fa perquè ben intencionadament vol dir mentides. 

Explica que l’any 2008 la Renda Mínima d’Inserció (RMI) estava en 4.620.000 euros, mentre que l’any 
2011 el seu equip de govern la va deixar en 5.690.000 euros. Assenyala que l’any 2013 va ser de 
6.048.000 euros, tot i que atenen menys persones. 

Demana a la presidenta que l’equip de govern doni informacions certes i ben documentades i que en la 
propera reunió del Comitè Ètic se solucioni el sistema de valoració de les propostes que fa l’oposició. 

Anuncia que, evidentment, el Grup Socialista s’abstendrà de votar la proposta. Fa notar que no 
s’inclouen en el pressupost inversions en l’àmbit dels serveis socials i que les que ha explicat la Sra. 
Cirer se fan amb sobrants de partides d’anys anteriors del capítol d’inversions.  

Retreu que el pressupost que s’ha pactat amb el Govern balear és insuficient per donar respostes a les 
necessitats que té la ciutadania a dia d’avui, que són superiors a les de fa quatre anys.  

Observa que, quan el seu Grup adverteix que el pressupost és insuficient per atendre les necessitats 
d’inversió de les estructures i dels equipaments residencials, l’actual equip de govern s’enfada i ho 
nega.  
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Opina que els canvis i les millores que se fan són necessaris i correctes, però fa avinent que queda 
pendent atendre la part més important de les necessitats dels serveis socials de Mallorca. Reitera que no 
s’ha fet res nou, de caràcter positiu, des de fa tres anys amb l’argument que no tenen doblers mentre 
pacten un pressupost insuficient que deixa el Consell de Mallorca sense capacitat per fer inversions 
durant cinc anys.  

Assegura que el seu Grup seguirà reclamant amb insistència un augment de les assignacions amb vista 
a reduir les llistes d’espera, per disposar d’equipaments dignes i per dur endavant noves idees, 
necessàries per a la ciutadania de Mallorca. 

La Sra. CIRER intervé tot seguit. 

Diu que voldria haver fet tot el que el Sr. Garau ha indicat. Tot i això, assumeix amb molta 
responsabilitat tot el que s’ha fet a l’IMAS, i també no haver fet inversions ni durant la segona meitat 
de 2011, ni durant els anys 2012 i 2013. 

També assumeix, amb la mateixa responsabilitat, no haver eliminat cap dels programes que ja 
s’executaven i haver posat en marxa, amb els recursos que tenien, el nou programa que requeria la 
ciutadania de Mallorca d’acord a les necessitats que se plantejaven.  

A més a més, assumeix la responsabilitat de no haver posat en marxa un programa administratiu, en un 
edifici nou, del qual el Sr. Garau va deixar convocat el concurs corresponent, perquè considera que no 
era el moment adequat per iniciar aquestes obres faraòniques de millor benestar administratiu del 
personal funcionari, tot i que sigui necessari. 

Fa notar que també assumeix la responsabilitat d’haver demanat la col·laboració de fundacions 
privades, com ara la Fundació Iberostar per tal que puguin finançar projectes d’inversió, atès que 
l’IMAS no tenia capacitat per dur-los endavant. Posa com exemple un projecte d’inversió d’un alberg 
nou que començarà a funcionar durant els propers dies.  

Fa avinent al Sr. Garau que és clar que a ella li hauria agradat fer noves infraestructures, o millorar i 
donar més potència a infraestructures de les que ja existeixen, però s’han hagut de dedicar a fer les 
millores puntuals i necessàries en els equipaments actuals, i li ho reitera.  

Li reitera que s’hauria sentit molt satisfeta, de poder-ho fer, però no vol caure en la situació d’haver-li 
de recordar el que es va trobar a l’IMAS.  

Assegura que la seva prioritat va ser poder pagar, com s’ha aconseguit a dia d’avui, pagar a 30 o 45 
dies, poder fer front a tots els deutes que tenien amb les entitats col·laboradores, amb la intenció que 
aquest tercer sector no s’enfonsàs, i ho han pogut aconseguir.  

Reconeix al Sr. Garau que és cert que no s’ha aconseguit, fer més inversions. Si és possible fer-ne 
durant el període que resta de mandat, alguna cosa faran perquè tenen bona disposició en aquest sentit, 
però li fa avinent que la seva responsabilitat al capdavant de l’IMAS li impedia deixar de banda 
actuacions que tenien prioritat. 

Reitera que no ha continuat els enormes projectes que tenia el Sr. Garau, tot i reconèixer-li la gran 
capacitat de feina i la dels seus equips de professionals, perquè les grans necessitats dels serveis socials 
que existien feien imprescindibles un altre tipus d’actuacions, que són les que s’han fet.  

Per acabar diu que potser s’hauria pogut fer millor, però destaca una vegada més que allò que han fet 
era més que necessari.  

El Sr. GARAU intervé a continuació. 

Recorda que el Consell de Mallorca va tenir un romanent de 25 M€ l’any 2012 i de 36 M€ l’any 2013. 

També recorda que a finals de la passada legislatura, en acabar la seva gestió al capdavant de l’IMAS, 
va deixar prevista una inversió d’1.500.000 € en el pavelló C de la Llar dels Ancians. Vol saber si quan 
la Sra. Cirer parla de grans inversions es refereix a aquestes. Fa notar que aquesta quantitat, invertida 
amb la intenció de crear 60 noves places per a persones en situació de dependència, no es pot 
considerar una gran inversió, comparat amb les que s’han fet a les Illes Balears durant els darrers vint 
anys.  

Assenyala que durant els anys 2003-2007, període en què va ser el PP qui va gestionar l’actual IMAS, 
“es fermaven els cans amb llonganisses”. Fa notar que aleshores no hi havia crisi, sinó un 
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malbaratament absolut dels doblers públics. Mentrestant, les inversions que es varen fer a l’actual 
IMAS varen ser ridícules.  

En conseqüència, considera que el fet que la Sra. Cirer no faci les inversions que pertoca fer –tot i tenir 
superàvits durant els anys 2012 i 2013– és motiu suficient per fer-ne una gran crítica política, que ella 
acceptarà o no, però és evident que la conseqüència de la seva gestió serà haver d’afegir 10 o 15 
milions d’euros per als propers quatre anys.  

Tot seguit diu que es compromet a presentar en el Ple una llista de les inversions que se varen fer 
durant la legislatura en què ell va estar al capdavant de l’IMAS perquè es pugui conèixer l’import i 
l’objecte de cadascuna d’elles.  

Insisteix a destacar que durant l’actual legislatura només s’han dedicat a apanyar les coses, però s’ha 
fet amb els romanents dels anys anteriors.  

La Sra. CIRER tanca el debat.  

Diu que no té cap intenció de remoure determinades discussions.  

Fa notar que és molt fàcil fer la crítica política que planteja el Sr. Garau, perquè es basa en dades 
objectives. Òbviament, no s’han realitzat durant aquesta legislatura una sèrie d’inversions que ell tenia 
programades, però observa que a ella li hauria agradat veure quina era la capacitat de maniobra del Sr. 
Garau durant la gestió d’aquesta legislatura. És clar que no se sabrà, perquè ho ha gestionat el PP, i la 
responsabilitat ha estat seva. 

Reitera que ella assumeix aquesta responsabilitat, però li fa avinent que ho fa sense acotar el cap, 
perquè davant la situació real es varen establir unes prioritats molt clares. Considera que han complit 
els objectius d’atenció a persones, a programes i a determinats serveis; certament, queda poc temps per 
acabar aquesta legislatura, però afirma que alguna inversió se podrà fer. 

Per acabar, reitera el seu convenciment d’haver fet una gestió correcta, atès que les circumstàncies reals 
no permetien una actuació diferent.   

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

 

PUNT 22. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT NÚM. 
7 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST DE L’INSTITUT 
MALLORQUÍ D’AFERS SOCIALS DE L’EXERCICI 2014 PER HABILITAR 
CRÈDIT A PARTIDES DEL CAPÍTOL VI (EXT. 02/14- SUPL. 01/14)  

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

Vista la providència de la Consellera Executiva d’Hisenda i Funció Pública, de 14 de 
maig de 2014, en què a proposta de la presidenta de l’Institut mallorquí d’afers socials 
(IMAS) i atenent a les necessitats que s’especifiquen a les memòries corresponents, de 
les quals n’hi ha constància en els antecedents de l’expedient, ordenà la incoació d’un 
expedient de modificació de crèdits en el Pressupost de l’IMAS per a l’exercici 2014 
a l’objecte de poder atendre algunes despeses, les aplicacions a les quals s’havien 
d’imputar no estaven previstes en el pressupost vigent o les previsions no eren 
suficients.  

Vist que en data 6 de maig de 2014, la presidenta de l’IMAS resolgué aprovar el canvi 
de destí dels crèdits incorporats a la modificació pressupostària  núm. 10 ROM3/14, 
atès que els crèdits incorporats a la modificació pressupostària per incorporació de 
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romanents 10 ROM 3/14, no s’ajustaven a les necessitats reals d’inversió que, degut a 
la conjuntura econòmica i la manca de crèdits inicials al capítol VI té l’IMAS per a 
l’exercici 2014. 

Vist que la Intervenció d’aquest Consell Insular ha emès el dictamen preceptiu, on 
consten les operacions de modificacions de crèdits que es proposen per atendre les 
despeses esmentades, i d’acord amb allò que es preveu en els articles 177 i 180 del 
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per RD Legislatiu  
2/2004, de 5 de març, concordant amb els articles 35 a 38 del RD 500/1990, de 20 
d’abril i amb la base 10 de les d’execució del pressupost per a 2013. 

Vist que la competència per aprovar els crèdits extraordinaris i suplements de crèdits, 
d'acord amb el que disposa l'article 177.2 TRLRHL i l'article 37.3 del RD 500/1990 
de 20 d'abril, correspon al Ple amb subjecció als mateixos tràmits i requisits que els 
pressuposts, la consellera d’Hisenda i Funció Pública proposa al Ple de la Corporació 
que adopti el següent 

ACORD: 

PRIMER.- Aprovar l’expedient núm. 7 de modificació de crèdits en el pressupost de 
l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, per a la concessió de crèdits extraordinaris i 
suplements de crèdits ambdós finançats amb baixes d’altres partides d’acord amb el 
següent detall: 

A) CRÈDITS EXTRAORDINARIS (CEXT02/14) 

 

Exercici Org. Pro. Ec.  Descripció IMPORT 

2014 00 23000 62470 CD ELEMENTS DE TRANSPORT 4.500,00 

2014 00 23000 62570 CD INVERSIÓ MOBILIARI IMAS 15.000,00 

2014 00 23008 64070 
CD INVERSIONS EN IMMOBILITZAR 
IMMATERIAL 7.000,00 

2014 10 23310 62371 
CD EQUIPAMENT MÈDIC LLAR 
D'ANCIANS 18.000,00 

2014 10 23310 63370 
CD REPOSICIÓ MAQUINÀRIA LLAR 
D'ANCIANS 11.013,17 

2014 10 23310 63570 
CD REPOSICIÓ MOBILIARI LLAR 
D'ANCIANS 17.800,00 

2014 10 23311 63270 CD INVERSIÓ EN OBRES LA BONANOVA 147.000,00 

2014 10 23311 63570 CD REPOSICIÓ MOBILIARI BONANOVA 165.000,00 

2014 20 23330 63570 
CD REPOSICIÓ MOBILIARI LLARS DEL 
MENOR 10.000,00 
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2014 30 23158 63570 CD REPOSICIÓ MOBILIARI CA L'ARDIACA 50.000,00 

2014 30 23152 63370 
CD MAQUINÀRIA DE REPOSICIÓ 
INSERCIÓ SOCIAL 10.000,00 

     455.313,17 

 

FONS DE FINANÇAMENT DELS CRÈDITS EXTRAORDINARIS: 

 

1. BAIXES PER ANULACIÓ 

 

Exercici Org. Pro. Ec.  Descripció IMPORT 

2014 00 23000 62290 
R2012  I ANTERIORS OBRA NOVA SERVEIS 
GENERALS 2.853,18 

2014 00 23008 64170 
CD INVERSIO INMATERIAL APLICACIONS 
INFORMATIQUES 17.434,99 

2014 00 23145 62370 CD Inversió en maquinària i instal.lacions CC Manacor 7.500,00 

2014 00 23145 62570 CD NOVA INVERSIO EN MOBILIARI CC MANACOR 17.500,00 

2014 00 23145 62270 CD OBRA NOVA CC MANACOR 200.000,00 

2014 00 23145 76281 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL A AJUNTAMENTS 12.491,72 

2014 40 23328 78971 
CD APORTACIO EXTRAORDINARIA CONSORCI 
APROP 197.533,28 

          455.313,17 

 

B) SUPLEMENT DE CRÈDIT (SUP01/14) 

 

Exercici Org. Pro. Ec.  Descripció IMPORT 

2014 00 23000 62270 CD OBRA NOVA SERVEIS GENERALS 280.511,70 

2014 00 23008 63670 CD INVERSIO REPOSICIO EQUIPS INFORMATICS 77.396,77 

2014 00 23144 62370 CD MAQUINARIA I INSTAL.LACIONS CC INCA 500,00 

2014 10 23311 62370 CD Inversió en maquinària i instal.lacions Res.Bonanova 52.595,94 
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2014 10 23312 63270 
CD OBRES REPOSICIO EDIFICIS I ALTRES CONST. 
RES.FELANITX 99.983,75 

2014 10 23313 62270 CD OBRA NOVA RESIDENCIA HUIALFAS 85.651,43 

2014 30 23158 63270 CD OBRES REPOSICIO CA L'ARDIACA 92.877,99 

     689.517,58 

 

FONS DE FINANÇAMENT DELS SUPLEMENTS DE CRÈDITS: 

 

1. BAIXES PER ANULACIÓ 

 

Exercici Org. Pro. Ec.  Descripció 
BAIXES 
SUPLEMENT 
CRÈDIT 

2014 00 23000 62370 
CD Inversió en maquinària i instal.lacions SERVEIS 
GENERALS 8.000,00 

2014 00 23000 62290 
R2012  I ANTERIORS OBRA NOVA SERVEIS 
GENERALS 2.896,95 

2014 00 23008 63690 
R2012 i anteriors  INVERSIÓ REPOSICIÓ EQUIPS 
INFORMÀTICS 414,85 

2014 00 23144 62570 CD NOVA INVERSIO EN MOBILIARI CC INCA 500,00 

2014 00 23144 62590 
R2012 i anteriors NOVA INVERSIÓ MOBILIARI 
CC. INCA 108,11 

2014 10 23310 63290 
R2012  I ANT.OBRES REPOSICIÓ RES.LLAR 
ANCIANS 336.693,29 

2014 10 23310 62390 
R2012  I ANTERIORS NOVA INV.MAQUINÀRIA 
RES LLAR 474,73 

2014 10 23310 63590 
R2012  REPOSICIÓ MOBILIARI RES LLAR 
ANCIANS 0,03 

2014 10 23311 63390 
R2012  I ANTERIORS REPS. MAQUINÀRIA 
BONANOVA 766,00 

2014 10 23311 63290 
R2012  I ANTERIORS OBRES REPOSICIÓ 
REP.RES.BONANOVA 5.556,28 

2014 10 23312 62370 
CD Inversió en maquinària i instal.lacions 
Res.Felanitx 362,29 
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2014 10 23312 62390 
R2012 i anteriors  NOVA INV.MAQUINÀRIA 
RES.FELANITX 1,70 

2014 10 23313 63390 
R2012 i anteriors REP.MAQUINÀRIA 
RES.HUIALFAS 3.628,26 

2014 10 23322 62270 CD OBRA NOVA LLAR REINA SOFIA 3.915,57 

2014 10 23329 78981 
CONVOCATÒRIA AJUDES INDIVIDUALS GENT 
GRAN 38.262,64 

2014 20 23330 62370 
CD Inversió en maquinària i instal.lacions llars del 
menor 28.215,83 

2014 20 23330 63290 
R2012  I ANTERIORS OBRES REPOSICIÓ LLARS 
DEL MENOR 18.885,98 

2014 20 23330 62590 
R2012  I ANTERIORS NOVA INV.MOBILIARI 
LLARS MENORS 101.592,70 

2014 20 23135 62290 
R2012  I ANTERIOR OBRA NOVA MENORS I 
FAMILIA 117.871,47 

2014 20 23135 63290 R2012 OBRES REPOSICIÓ MENORS I FAMILIA 21.370,90 

          689.517,58 

 

Per la qual cosa queda anivellat el pressupost. 

 

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

La discussió d’aquest punt s’ha fet de forma conjunta amb el punt 21.  

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per quinze vots a favor (PP), cap vot en 
contra i dotze abstencions (PSOE i MÉS per Mallorca). 
 
 
DEPARTAMENT DE COOPERACIÓ LOCAL 
 

PUNT 23. RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DE 2014-2015 DE 
SUBVENCIONS ADREÇADA ALS AJUNTAMENTS I ENTITATS LOCALS 
MENORS DE MALLORCA DE POBLACIÓ INFERIOR O IGUAL A 20.000 
HABITANTS PER A ACTUACIONS DE COMPETÈNCIA MUNICIPAL. 



 71

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

 DICTAMEN 

 
Atesa la convocatòria de 2014-2015 de subvencions adreçada als ajuntaments i 
entitats locals menors de Mallorca de població inferior o igual a 20.000 habitants per a 
actuacions de competència municipal, amb un pressupost de 15.200.000,00 euros 
(despesa anticipada d’expedient pluriennal: 9.200.000,00 € amb càrrec al pressupost 
de l’exercici de 2014 i 6.000.000,00 € amb càrrec al pressupost de l’exercici de 2015), 
aprovada per acords del Ple del Consell de Mallorca de dies 27 de desembre de 2013 i 
16 de gener de 2014, que fou publicada en el BOIB núm. 13, de dia 25 de gener de 
2014 (ref. fiscalització: FS 89.13). 

Atesa la proposta de la Comissió d’avaluació de les sol·licituds presentades, segons es 
desprèn de l'Acta de la sessió de dia 5 de maig de 2014 i de l’Acta de la sessió de dia 
27 de maig de 2014. 

Atès l’informe de l’òrgan instructor de data 27 de maig de 2014. 

Atès l’informe de fiscalització de la concessió de les subvencions de data 3 de juny de 
2014.  
 
Per tot això, previ informe preceptiu de la Comissió Informativa General i de 
Comptes, el Conseller Executiu de Cooperació Local fa al Ple del Consell de Mallorca 
la següent proposta d' 
ACORD 
      
1. Desestimar les sol·licituds de subvenció que figuren a l’Annex IV presentades pels 
ajuntaments de Campanet, Estellencs, Porreres i Sa Pobla. Motiu de la desestimació: 
aquests ajuntaments ja reben la subvenció màxima de 200.000,00 euros (Annex I), 
segons preveu la base 9, per la qual cosa les sol·licituds de subvenció presentades per 
aquests ajuntaments que figuren a l’Annex IV (que no entren en concurrència 
competitiva) superen el límit màxim de subvenció de 200.000 euros.   
 
2.  Entendre per desistits en la seves peticions de subvenció els ajuntaments que 
figuren a l’Annex V: Búger i Santa Eugènia, i per als projectes que es fan constar en 
aquest Annex V, al no haver subsanat en el termini de 10 dies hàbils les deficiències 
que se’ls comunicaren respecte d’aquestes peticions, d’acord amb el que preveu la 
base 8 i l’article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú.  
 
3.  Concedir a les corporacions locals que es relacionen a l’Annex I, que no entren en 
concurrència competitiva, amb càrrec a la partida pressupostària: 65.16930.76200 
amb document de reserva de crèdit:  referència núm. 22014002255,  del pressupost de 
2014, les subvencions que hi figuren i per a les finalitats que s'hi esmenten, per un 
import total de 5.946.273,86 €. 
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4.  Concedir a les corporacions locals que es relacionen a l’Annex II, que han entrat 
en concurrència competitiva, (3.253.726,14 € amb càrrec a la partida pressupostària: 
65.16930.76200, amb document de reserva de crèdit:  referència núm. 22014002255, 
del pressupost de 2014 i 4.033.588,36 € amb càrrec a la partida pressupostària 
65.16930.76200, núm. operació: 220149000096, del pressupost de 2015) en relació a 
la puntuació obtinguda (Annex III), les subvencions que hi figuren, per a les finalitats 
que s'hi esmenten i amb càrrec als exercicis pressupostaris que s’hi fan constar. 
 
5.   Disposar una despesa total de 9.200.000 € a favor de les Corporacions Locals que 
es fan constar a l’Annex I i II amb càrrec a la partida pressupostària 65.16930.76200, 
amb document de reserva de crèdit: referència núm. 2014002255, del pressupost de 
2014, i 4.033.588,36 € amb càrrec a la partida pressupostària 65.16930.76200, núm. 
operació: 220149000096, del pressupost de 2015. 
6.   Els ajuntaments i les entitats locals menors beneficiaris de les subvencions estaran 
obligats a: 

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

al Consell de Mallorca en el termini màxim de noranta (90) dies naturals comptadors 
des del dia següent al de la comunicació de la concessió de les subvencions. I a 
acabar-les i justificar les despeses al Consell abans de dia 1 de juny de 2015, havent 
de presentar la següent documentació: 
 

A) Pel que fa a l’execució d’obres: 
 
a).- Una memòria d’actuació justificativa del compliment de les condicions 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

d) Relació valorada dels treballs duts a terme signada pel director (o directors) 
de l’obra amb les firmes degudament identificades. 
 

e) Una relació detallada d’altres ingressos o subvencions que, si s’escau, hagin 
finançat l’activitat subvencionada amb indicació de l’import i la seva procedència. 
 

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

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

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

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

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

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

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

concedides d'altres institucions per a la seva execució. (Annex XI).  
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B) Pel que fa a l’adquisició de terrenys: 

 
Per a la justificació de la subvenció s’han de presentar els documents anteriors 

de les obres prevists a les lletres a), b), e), f), g) i h) a més de fotocòpia acarada de 
l’escriptura de compravenda. 

 
D’acord amb el que disposa l’article 31.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, el període durant el qual el beneficiari ha de destinar el bé 
al fi concret per al qual s’ha concedit la subvenció és de 20 anys. L’incompliment 
d’aquesta obligació de destí serà causa de reintegrament de la subvenció. 

 1.2.- En tot cas, amb la finalitat de comprovar que es mantenen les 
circumstàncies legalment fixades per al cobrament de la subvenció, abans de fer-
s’hi efectiu el pagament per part del Consell s’haurà de presentar, a requeriment 
del mateix Consell, la següent documentació per a totes les actuacions objecte de 
subvenció: 

 
a) Certificat del secretari municipal que l’ajuntament es troba al corrent en el 

compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 
 

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

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

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

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

4.- Les previstes a l’article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general 
de subvencions, i la resta de normes concordants. 
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5.- La resta d’obligacions que es preveuen en l’article 10 del vigent Reglament 
de subvencions i ajudes econòmiques del Consell de Mallorca (BOIB núm. 132, de 
dia 3 de novembre de 2001). 

7. Per a l’any 2014 es fixa com a data límit per presentar al Consell de Mallorca 
certificacions parcials d’obra i la resta de documents justificatius prevists a la base 15 
el dia 30 de setembre de 2014. 

8. Publicar al BOIB les subvencions que es concedeixen en el present acord. 

El Sr. COLL MARTORELL (conseller executiu de Cooperació Local) explica que, després d’uns anys 
en què en la mesura de les seves possibilitats varen optar per ajudar els ajuntaments a pagar despesa 
corrent, enguany treuen aquesta convocatòria, oberta a tots els ajuntaments de menys de 20.000 
habitants. 

Fa notar que la convocatòria cobreix el 100% de les necessitats de tots els ajuntaments però puntualitza 
que n’ha quedat un romanent encara que, tot i això, tots els ajuntaments n’han sortit molt beneficiats. 

El Sr. FONT (MÉS per Mallorca) anuncia que MÉS per Mallorca votarà a favor d’aquesta proposta 
però vol fer-hi un parell d’observacions. 

En aquest sentit recorda que el seu Grup ja va dir, quan es va aprovar la convocatòria, que era una 
convocatòria políticament oportunista i que, així com ara s’obria una convocatòria amb 15 M€, 
s’haguessin pogut treure convocatòries els anys anteriors malgrat que fos amb menys dotació perquè 
així els ajuntaments haguessin pogut tenir recursos per dinamitzar les seves economies locals 
mitjançant un Pla d’Obres i Serveis o mitjançant obres municipals. 

Afegeix que, una vegada dit això, els crida molt l’atenció que quedin 2 M€ sense repartir entre els 
ajuntaments perquè, tenint en compte la situació de crisi econòmica, són les economies locals les que 
ens han de treure d’aquesta situació i, en canvi, les petites empreses locals se quedaran sense aquests 2 
M€ que romanen sense repartir en aquesta convocatòria. 

Això vol dir, com ja havien comentat des de MÉS per Mallorca, que la convocatòria no estava prou ben 
feta, és a dir, que no era com calia de correcta per tal de poder distribuir bé les ajudes. 

Recorda que aleshores parlaren sobre la possibilitat que hi hagués dues línies. Una de concurrència 
competitiva i una altra no, cosa que desvirtuava la convocatòria i, de fet, la conseqüència ha estat que 
hi ha hagut ajuntaments, que havien demanat obres a través de les dues línies, i només els ha estat 
concedida l’ajuda d’una sola línia però, en canvi, han sobrat doblers o, millor dir, hi ha hagut 2 M€ que 
no s’han pogut repartir. 

El seu Grup espera que el Departament de Cooperació Local proposi alguna solució davant el Ple per 
repartir aquests 2 M€ entre els ajuntaments però no voldrien, de cap manera, que anassin a incrementar 
romanent i acabassin en amortització de préstecs l’any que ve. 

El Sr. COLL CANYELLES (PSOE) manifesta que el seu Grup també donarà suport a aquesta proposta 
però, igual que ha fet el Sr. Font, vol exposar una sèrie de reflexions al respecte perquè hi ha aspectes 
que se’n poden millorar de cara a properes convocatòries atès que ara s’ha comprovat que hi hagut 
errades que s’haurien d’esmenar. 

Fa constar que certament els ajuntaments han rebut bona part d’allò que havien demanat, cosa que, per 
una banda, resulta positiva però la part negativa de l’assumpte són els 2 M€ que han sobrat. 

És veritat que si es publica una convocatòria de subvencions per valor de 15 M€ adreçats als 
ajuntaments i, tenint en compte les necessitats dels ajuntaments, òbviament no poden sobrar 2 M€. 

Aquest fet els convida a analitzar la convocatòria i el diagnòstic del Grup Socialista és que les 
quantitats inicials no varen ser les adequades i matisa que hi havia massa diferència entre el mínim 
atorgat (200.000 €) i el màxim subvencionable (800.000 €) i això provoca que el repartiment sigui 
desigual però no en base als criteris que s’havien fixat en la convocatòria (població, projecte presentat, 
comarca, etc.) sinó als riscs que volia assumir cada ajuntament, és a dir, que sembla que s’hagi premiat 
el risc que volgués assumir cada ajuntament. 
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Per altra banda és d’entendre la postura dels ajuntaments que hagin volgut jugar a “empatar a zero” i 
assegurar els resultats atès que durant els darrers anys s’han acostumat a passar molta pena per cobrar 
les quantitats que els devien altres administracions i, de fet, hi ha ajuntaments que pràcticament no 
poden assumir amb fons propis res dels projectes. 

Precisament per això, creu que s’ha de replantejar el tema amb vista a properes convocatòries i valorar 
si, per exemple, aquells ajuntaments que presentin més d’un projecte i superin el mínim poden anar a 
concurrència competitiva. 

Tot seguit diu que vol plantejar una qüestió i que és si es va transmetre bé la informació als 
ajuntaments perquè sembla que alguns han tengut un poc de caos a l’hora de presentar projectes i, per 
això, vol aclarir si els ajuntaments sabien com s’havien de repartir els doblers a partir del mínim de 
200.000 €. 

Adverteix que entre 17 municipis es reparteixen 7,3 M€ i, per altra banda, entre altres 30 municipis es 
reparteixen 5,9 M€ i aquest és justament el repartiment desigual a què feia referència abans. 

De totes maneres, assenyala que totes aquestes dades són secundàries sempre que es la situació es 
pugui arreglar de qualque manera i la qüestió realment important és saber quina intenció té l’equip de 
govern pel que fa als 2 M€ que han sobrat d’aquesta convocatòria perquè el Grup Socialista considera 
que, evidentment, s’haurien de destinar a cooperació local. 

El Sr. COLL MARTORELL opina que és millor que hagin sobrat 2 M€ que no que n’haguessin faltat 2 
perquè voldria dir els ajuntaments havien de posar aquests 2 M€ ja que quedava clar que la diferència 
l’havia de cobrir qualcú i, evidentment, eren els ajuntaments. 

La finalitat d’aquesta convocatòria era poder subvencionar el 100% de les obres com així ha estat. 

També és cert que cada ajuntament ha assumit el risc que ha considerat oportú i, al final, els que han 
arriscat n’han resultat els més beneficiats. 

Amb els 2 M€ que han sobrat estan estudiant, juntament amb la presidenta, la possibilitat de treure una 
altra convocatòria tot i que les tasques en aquest sentit estan molt verdes encara però, en qualsevol cas, 
la intenció del Departament de Cooperació Local és, en principi, poder-los destinar als ajuntaments. En 
aquest sentit cal tenir en compte que existeixen moltes altres maneres per destinar aquests doblers als 
ajuntament que no passen obligatòriament per convocatòries.  

El Sr. FONT constata que, segons el seu parer, la millor convocatòria és aquella que gasta tot el que 
s’havia de gastar i, en aquest cas, la previsió era invertir 15 M€ i, de moment, només n’han invertit 13. 

Així doncs, cal prendre consciència que hi ha hagut un problema que s’ha de tenir en compte de cara a 
futures convocatòries que puguin treure i, sobretot, si fan comptes treure’n una amb els 2 M€ que han 
sobrat. 

Comenta que espera que el conseller executiu de Cooperació Local i la presidenta, tot d’una que 
tenguin decidit com faran costat als ajuntaments amb aquests 2 M€, informin els grups de l’oposició 
perquè puguin participar de les decisions i puguin demanar l’opinió dels ajuntaments de Mallorca al 
respecte. 

Observa, finalment, que hi ha una cosa molt simptomàtica d’aquesta convocatòria i que cadascú que 
jutgi com vulgui (donarà una dada i que cadascú la interpreti com vulgui): hi ha tres ajuntaments als 
quals es proposa donar-los una subvenció de gairebé el màxim permès (més de 700.000 euros). Aquests 
tres ajuntaments són els de Selva, Sóller i Deià. 

El Sr. COLL CANYELLES insta que mantenir totes les conversacions que facin falta amb la presidenta 
per tal que es destinin els 2 M€ sobrants als ajuntaments de la manera que trobin la qual ja discutiran de 
la mateixa manera que varen discutir aquesta convocatòria de subvencions que ara els ocupa i amb la 
qual va estar d’acord el Grup Socialista. 

Adverteix que totes les observacions que està fent ara són en positiu per tal de ser conscients que hi ha 
coses que podrien haver funcionat millor i tenir-ho en compte de cara a properes convocatòries i, per 
això, està d’acord amb la reflexió que feia el Sr. Font quan deia que la millor convocatòria és la que es 
destina íntegrament a la seva finalitat. 
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Potser ara veuen que si la quantitat inicial hagués estat de 250.000 o 300.000 euros, haguessin reduït la 
diferència amb les ajuntaments que han estat subvencions amb més doblers i els ajuntaments que s’han 
restringit en la part inicial segur que haguessin pogut presentar projectes un poc més ambiciosos. 

En conclusió, el fet que hagin bastat els doblers no vol dir que tots els ajuntaments hagin cobert les 
seves expectatives amb aquesta convocatòria. 

El Sr. COLL MARTORELL posa de manifest que les aportacions dels grups de l’oposició les entén en 
positiu però no així les insinuacions del Sr. Font en relació al comentari fet sobre 3 ajuntaments. 

Afegeix que els membres de l’oposició saben que, quan varen fer aquesta convocatòria, varen 
participar en totes les reunions, hi pogueren fer les seves aportacions i confirma que així serà també 
amb vista a properes convocatòries que intentaran treure-les conjuntament entre els tres grups polítics 
representats al Consell de Mallorca. 

Destaca que aleshores es varen recollir tots i cadascun dels suggeriments de l’oposició tot i que s’ha 
demostrat que, vertaderament, la convocatòria no ha estat tan perfecta com haguessin volgut i, per això, 
es compromet a intentar millorar les properes convocatòries que treguin. 

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

 

II) PART DE CONTROL 

PUNT 24. 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. 

 

PUNT 25. DONAR COMPTE DEL DECRET DE LA PRESIDENTA DEL 
CONSELL DE MALLORCA PEL QUAL ES NOMENA EL VICEPRESIDENT 
DE LA COMISSIÓ INSULAR DE PATRIMONI HISTÒRIC. 

Es dóna compte del següent decret: 

Fets 

1. Dia 11 de gener de 2012 la presidenta va nomenar el Sr. Mauricio Rovira de Alós 
vicepresident de la Comissió Insular de Patrimoni Històric. 

Fonaments 

1. L’article 40.1.a) del Reglament orgànic del Consell de Mallorca estableix que la 
Presidència del Consell ha de nomenar una persona per ocupar la vicepresidència de 
la Comissió Insular de Patrimoni Històric, d’entre els consellers o conselleres, que 
poden ser tant electes com executius. 

Decret 

Per tot això, decret: 
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1. Disposar el cessament del Sr. Mauricio Rovira de Alós com a vicepresident de la 
Comissió Insular de Patrimoni Històric i agrair-li els serveis prestats. 

2. Nomenar el Sr. Jaume Juan García, conseller executiu de Presidència, vicepresident 
de la Comissió Insular de Patrimoni Històric. 

3. Comunicar-ho a les persones interessades i a la Secretaria de la Comissió Insular de 
Patrimoni Històric. 

4. Publicar-ho en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i donar-ne compte al Ple en la 
primera sessió que tengui lloc. 

Es donen per assabentats. 

 

PUNT 26. DONAR COMPTE DEL DECRET DE LA PRESIDENTA DEL 
CONSELL DE MALLORCA PEL QUAL DISPOSA LA SUBSTITUCIÓ DIA 28 
DE MAIG DE 2014. 

Es dóna compte del següent decret: 

Fets 

Dia 28 de maig de 2014 la presidenta estarà absent de l'illa perquè ha d’assistir a la 
Conferència de presidents que ha de tenir lloc a Formentera. 

Fonaments 

1. L’article 11 de la Llei de consells insulars disposa que els vicepresidents 
substitueixen el president, seguint l’ordre que els atribueixi el nomenament, en els 
casos d’absència. 

2. L'art. 22 del Reglament orgànic del Consell de Mallorca estableix que la substitució 
comprèn la totalitat de les atribucions de la Presidència, tret de la revocació de les 
delegacions que aquesta ha atorgat. 

Decret 

Per tot això, decret: 

1. Disposar que el dia 28 de maig de 2014, el vicepresident senyor Joan Rotger Seguí 
assumirà la Presidència del Consell de Mallorca, en la totalitat de les atribucions, si bé 
no pot revocar les delegacions que ha atorgat aquesta Presidència. 

2. Notificar aquesta resolució al senyor Joan Rotger Seguí i publicar-la en el Butlletí 
Oficial de les Illes Balears i en el tauler d’anuncis del Consell de Mallorca. 

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

 

PUNT 27. MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MÉS PER MALLORCA CONTRA 
LA IMPORTACIÓ DE FEMS D’IRLANDA DEL NORD, EN CONCRET, I DE 
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 
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 
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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. 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: 

La nostra entitat és del parer que el Consell de Mallorca té l’obligació de no importar fems de fora. Tot 
i això, ara i per fer-ne més befa, ens volen dur els detritus d’Irlanda, que no són qualsevol cosa. 

Molt poca fe ha de tenir el Consell de Mallorca en el futur de la nostra estimada roqueta quan permet 
dur fems de fora per cremar-los a Son Reus. Molt poca imaginació ha de tenir el Partit Popular, a l’hora 
de reactivar l’economia, si és capaç d’hipotecar el prestigi turístic de l’illa, que viu de la seva imatge i 
de vendre encís mediterrani, potenciant les xemeneies de la incineradora de Palma. 

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

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

Quina punyetera falta ens fan els fems d’Irlanda del Nord, si aquí en tenim a caramulls? Idò sembla ser 
que encara no són suficients i encara s’ha d’importar una merdeta més.  

No podem oblidar allò que pregonaven els nostres polítics quan pretenien importar fems d’Itàlia: ‘No 
és fems, es tracta de combustible’. Idò si aquest combustible és un bé tan preuat, venem el nostre 
combustible, tanquem Son Reus, convertim-lo en un parc i ens estalviam la taxa d’incineració. 

No sabem què en pensaran, els turistes, d’aquest moviment de fems i, sobretot, els anglesos de Punta 
Balena: ‘Mira que dur-nos aquí la merda de Belfast’, exclamarien, recelosos, des dels seus balcons. 

Sembla ser que a Son Reus hi ha un monstre a qui li agrada la merda –i perdonau l’expressió– i, perquè 
no en té prou amb la que se genera aquí, el pobre s’ha aprimat, té fam i exigeix més porqueria. 

A més a més, es posa en greu perill la salut de la ciutadania pel fet que s’eleva el risc de mort per 
càncer entre la gent que viu a l’entorn de la incineradora.  
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Mallorca, petita illa de la Mediterrània amb menys d’un milió d’habitants i que cada any rep uns deu 
milions de turistes, contra tota lògica té la incineradora més gran de tot el sud d’Europa. 

Per acabar –i ho deim de forma tranquil·la i sense agror– sol·licitam la dimissió fulminant de l’Hble. 
consellera de Medi Ambient, la Sra. Catalina Soler, perquè consideram que la seva feina és molt 
negativa, nefasta, antiecològica i, segons sembla, vol emmerdar la perla de la Mediterrània. I que quedi 
clar que la nostra entitat no té motius personals en contra de la Sra. Soler, segur! 

Res més i moltes gràcies.”  

La Sra. PALOU (MÉS per Mallorca) explica que, així com es relata en la moció, el passat dia 8 de 
maig la Comissió de Govern del Consell de Mallorca –ja ni tan sols no ho duen a Ple– hi va donar el 
vistiplau i, per tant, va autoritzar un cop més a TIRME a importar fems de fora de Mallorca i aquesta 
vegada vénen d’Irlanda del Nord, que no és travessar la Mediterrània, precisament. 

S’atempta, un cop més, contra el medi ambient mallorquí quan s’autoritza la importació de 30.000 
tones. Aquestes 30.000 tones s’afegeixen a les que ja s’estan cremant procedents de Molins de Rei i de 
Sabadell perquè, com ja s’ha dit avui, les de CO.LA.RI. (Roma) no han arribat. 

Evidentment això és un despropòsit i, des de MÉS per Mallorca, sempre s’hi han oposat tot i que el 
Partit Popular va presentar una moció al respecte en el mes de setembre de 2011 i va argumentar, entre 
moltes altres coses, no es podrien dur fems a cremar a Mallorca perquè això danyaria la nostra imatge 
turística i al final ho varen solucionar canviant “fems” per “CDR” però tanmateix el CDR està en la 
llista europea de residus i, per tant, per més que li canviïn el nom, els fets no canvien. 

També s’ha de dir que, d’acord amb els informes que TIRME va passant mensualment en relació a 
aquests productes que s’incineren, el poder calorífic dels fems que han vengut de Sabadell és molt més 
baix que el poder calorífic dels fems que venien de Ferromolins, SL. 

Cal recordar que els fems procedents de Ferromolins, SL, eren revestiments de cable elèctric, és a dir, 
plàstics i els de Sabadell són fems urbans com els que vendran d’Irlanda del Nord i, per tant, estan fent 
molt de renou per molt poques nous. 

Això és molt greu. És un atemptat mediambiental dur-los de tan enfora, cremar-los aquí, a la 
Mediterrània. Tots els països d’Europa tenen restringides les emissions de CO2 i la incineració n’emet. 

Els informes, així com estan redactats i, sobretot, així com s’empra la incineradora, són incapaços de 
detectar, a partir dels informes emesos, si la toxicitat o l’augment de partícules o l’augment de dioxines 
són o no causats pels fems importats. 

Explica, per a la gent que no ho sàpiga, que a la incineradora s’aboca tot dins la tova de proveïment de 
material i després se’n fa una selecció per part d’un operari, amb una grua i de forma aleatòria, i agafa 
de diferents caramulls i, per tant, és molt difícil que agafin només els que vénen de Ferromolins, SL. 

És cert que se sap que, amb la caracterització feta, allò produirà tantes quilocalories i, en conseqüència, 
tanta energia elèctrica però, així com s’agafen, es poden estar emetent partícules tres setmanes després 
que hagin arribat els residus perquè potser l’operari no decideix recollir aquells residus i incinerar-los. 

Així doncs, tot i que s’agraeixen molt els informes mediambientals que acompanyen això, no tenen 
garantia que els informes mediambientals responguin a la situació real. Tampoc no tenen garantia que 
responguin a la situació real per la ubicació de les estacions que prenen les mesures, fet que es 
demostra veient la rosa dels vents que acompanya els informes i que indica que normalment els vents 
provenen de la direcció contrària a allà on hi ha la incineradora i, per tant, difícilment poden mesurar 
res que surti d’allà encara que també és veritat que hi ha estacions als peus de la incineradora o als 
voltants. 

El més greu de tot això són –i en tornaran a parlar– les dioxines. Les dioxines són greus, són perilloses 
i no són detectables si no se fa una anàlisi del greix dels animals que volten per devora Son Reus i això 
passa per coses molt complicades i, per tant, s’entén que no se faci aquest estudi de dioxines tot i que hi 
són per molt que vulguin amagar el cap davall l’ala. 

Per tot això, el grup de consellers de MÉS per Mallorca demana al Ple del Consell de Mallorca que se 
suspengui definitivament la importació de fems de fora per tal de cremar-lo aquí, que s’anul·lin les 
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autoritzacions d’importació de fems aprovades per la Comissió de Govern tant d’octubre de 2013 com 
de maig de 2014 i que, evidentment, es destitueixi la Sra. Soler atès que no compleix amb les 
encomandes pròpies de consellera de Medi Ambient perquè la seva funció és defensar el medi ambient 
i no permetre que s’hi atempti facilitant la importació de fems de fora de Mallorca per cremar a Son 
Reus. 

La Sra. GARRIDO (PSOE) assenyala que, en relació a aquest tema, les postures estan fixades per part 
de tots els grups i són de sobra conegudes. 

Concretament, el Grup Socialista ja va manifestar a la Comissió de Govern la seva oposició rotunda a 
la importació de fems tant d’Irlanda del Nord com de qualsevol altre indret d’Europa o d’Espanya i, per 
això, votaran a favor d’aquesta moció. 

El Sr. OLIVER (PP) fa notar que no entrarà en massa detalls per tal de justificar la importació de 
residus perquè anteriorment ja ho ha explicat la Sra. Soler en debatre el tema de la tarifa. 

En canvi, sí ha de fer palès que li sorprèn que la Sra. Palou en les mocions que presenta al Ple sobre el 
tema (aquesta és la tercera) hi va afegint arguments o simplement els copia de Viquipèdia i avui hi ha 
incorporat un altre argument que és insultar tots els consellers del Partit Popular posant en dubte la seva 
honorabilitat en dir que freguen la prevaricació. 

En aquest sentit, diu que els consellers del Partit Popular no freguen res i, en aquest cas, la consellera 
pot estar ben tranquil·la ja que la importació de residus és ben legal, ha passat tots els tràmits jurídics i 
té tots els informes de la casa i, per tant, es pot fer perfectament sense que estiguin fent cap delicte. 

MÉS per Mallorca, per tal de justificar les seves mocions, van creant dubtes, inseguretats i fan 
campanyes pels diaris intentant esglaiar els turistes –fent campanyes defora– i, malgrat aquestes 
campanyes, la temporada turística de l’any passat va ser excel·lent i enguany se repeteixen les 
expectatives. 

A més a més, cal tenir en compte que els turistes nòrdics estan ben acostumats a tenir incineradores a 
prop de ca seva i, per tant, aquesta feina, a part de ser perjudicial per Mallorca, és innòcua pels països 
del nord. 

L’actual equip de govern simplement ha fet allò que ja va fer el Pacte de Progrés que va autoritzar la 
importació de combustible a Lloseta però d’això no diuen res i potser haurien d’aprendre la lliçó i 
dimitir atès que no és lògic que trobin malament el que fa el Partit Popular quan els partits de l’oposició 
ja ho va fer abans. 

Per acabar, diu que no els posin a tots dins el mateix sac i lamenta que no sigui present el Sr. Font, que 
és qui ha signat la moció, perquè li volia dir que no ha de posar, dins el seu sac, els consellers del Partit 
Popular ja que cap dels que han format part d’altres institucions no han estat mai condemnats per res i, 
per això, insisteix en què no els fiquin a tots en el mateix sac perquè tots tenen una història, privada o 
pública, i els consellers del PP no freguen ni han fregat mai la prevaricació i, sobre aquesta afirmació, 
voldria que hi hagués una rectificació. 

La Sra. PALOU li diu al Sr. Oliver que és molt trist que s’adreci al camp personal i, encara més, quan 
es refereix a un company que no és present i, a més a més, amb mentides perquè el Sr. Font no ha estat 
condemnat mai.  

Atès que el Sr. Oliver li nega haver dit això, la Sra. Palou remarca que sí ho ha dit com es podrà 
comprovar mitjançant la transcripció de l’acta. 

Afegeix que és molt trist que els consellers del Partit Popular, quan perden els arguments i perden la 
raó, ataquin el camp personal dels consellers que conformen el Ple de Consell de Mallorca. Insisteix 
que actuar així és molt penós. 

Per altra banda, confirma que en la moció no hi ha res tret de Viquipèdia perquè ho ha tret tot ella i 
reitera que estan fregant la prevaricació que és autoritzar una cosa sabent que està malament i el Partit 
Popular amaga el cap davall l’ala i en cap moment no sol·liciten que se faci un informe o que se faci un 
estudi per esbrinar si efectivament hi ha una alta concentració de dioxines al voltant de la incineradora. 

Pel que fa als turistes nòrdics, diu que no és tan innòcua i, de fet, la gent que a Alemanya viu devora 
una incineradora rep l’electricitat de manera gratuïta per compensar que corren un risc per viure devora 
una incineradora. 
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Existeixen informes per tot arreu que parlen i avalen el posicionament de MÉS per Mallorca davant 
aquesta sala en el sentit que augmentar la incineració no és bo ni per la salut de les persones que viuen 
a l’illa ni per la salut dels que ens visiten. 

El temps donarà la raó a qui l’hagi de donar però l’estudi està fet amb poblacions ben diferenciades, és 
a dir, que és un estudis prou rigorós i seriós que convida el Sr. Oliver a mirar-se’l. 

El Partit Popular sempre fa servir l’argument que l’anterior legislatura es va autoritzar la importació de 
fems i efectivament és així però no diuen quina quantitat varen autoritzar. La passada legislatura 
s’autoritzà una dècima part (o menys) de les d’ara. De fet, ara han autoritzat 30.000 tones més quan la 
passada legislatura no s’arribava ni a les 10.000 tones. 

Recalca que els consellers del Partit Popular, quan perden els arguments, es dediquen a mentir 
indiscriminadament i reitera que freguen la prevaricació, que la Sra. Soler no defensa el medi ambient i 
s’ho haurien de fer mirar per reconduir la situació atès que ni tan sols no arriben les tones que toquen, 
ni arriben a aconseguir el preu per tona que toca i el poder calorífic d’allò que volen dur a cremar 
d’Irlanda del Nord pot, en tot cas, arribar a igualar el de Sabadell ja que depèn del tractament previ que 
se n’hagi fet i estan parlant de fems normals i corrents del carrer. 

La Sra. SOLER (consellera executiva de Medi Ambient) inicia la seva intervenció destacant que 
comença a estar cansada d’explicar sempre el mateix: no hi més sord que aquell que no hi vol sentir. 

Tot seguit diu que té un dubte que voldria que li aclarissin, si és possible. En aquest sentit, demana si 
en el Reglament d’aquest Consell de Mallorca, quan s’acaba una legislatura, es preveu qualque premi 
especial per al conseller per al qual s’hagi demanat més vegades la dimissió i, que quan no dimiteix, es 
demana que se’l destitueixi. 

Si això no ho preveu el Reglament, doncs s’haurien de plantejar incloure-ho perquè ella ja duu dues 
sol·licituds de dimissió i, com que no ha dimitit, ara demanen que la destitueixin i, per això, està 
interessada en saber si existeix alguna previsió al respecte en el Reglament. 

Comenta, a continuació, que no debatrà més aquesta moció ni la discutirà més perquè no val la pena 
perdre-hi més temps ja que el tema del combustible està més que debatut, s’ha autoritzat, n’està 
arribant de Sabadell i de Ferromolins, SL sense cap problema ni un i, el que no va venir de Nàpols, en 
aquests moments se’n va a Alemanya. 

A la Sra. Palou li diu que forma part de la Mesa de Residus i que està recollit en acta que per part del 
Partit Socialista els havien de fer arribar un informe mèdic de Canàries, informes que fa molts de mesos 
que l’esperen però encara no el tenen. 

Així mateix recorda que la passada legislatura se li va autoritzar a CEMEX la importació de 
combustible, el mateix combustible que s’està important en aquests moments a la nostra incineradora i 
no és molt menys quantitat atès que les instal·lacions de CEMEX són molt més petites que les de Son 
Reus. 

Assenyala que, amb tot el respecte del món, li encantaria haver arribat al moment dels “mundos de 
Yupi” del Sr. Pere Felip. Li encantaria tancar Son Reus, li encantaria tenir una planta de tractament de 
residus i que tots els nostres residus s’anassin a tractar a fora però resulta que arriben 20 anys tard. 

No obstant això, si un dia tenen els doblers per fer tot això possible, ho faran perquè és molt més fàcil 
sortir a les fotos devora un arbre, devora restauracions de la Ruta de Pedra en Sec, devora els caçadors i 
devora els cavallistes que no haver d’explicar el que és el combustible i els residus. 

Finalment apunta que just li queda la gratitud d’una cosa: que és possible fer feina per no incrementar 
tarifa i per fer rendibles les nostres instal·lacions i, per tant, seguiran fent feina per aquest mateix camí. 

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

PUNT 28. MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MÉS PER MALLORCA SOBRE LA 
DEMANDA DE LA TRAMITACIÓ D’UN ESTUDI DE VIABILITAT DE 
GRANS INFRAESTRUCTURES DE TRANSPORT PER A L’AUTOPISTA 
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LLUCMAJOR-CAMPOS PRÈVIA SUSPENSIÓ DE LA LICITACIÓ DEL 
PROJECTE D’AUTOPISTA LLUCMAJOR-CAMPOS. 

Es dóna compte de la següent moció: 
 
Fa unes setmanes que ha finalitzat el període d'al·legacions del projecte de l’autopista 
Llucmajor – Campos. L'aprovació del PROJECTE DE LLEI RGE NÚM. 1336/14, 
DE TRANSPORTS TERRESTRES I MOBILITAT DE LES ILLES BALEARS, 
promogut pel Partit Popular , imposa una tramitació especial  de grans infrastructures 
de transport terrestre . 
 
La Secció 2a del Capítol III del Títol III, es refereix als “Estudis de viabilitat de grans 
infrastructures de transport” i, l’article 194 especifica: 
 

1. Els estudis de viabilitat de grans infrastructures de transport són els 

instruments que tenen per objecte avaluar la viabilitat econòmica, financera, 

social, territorial i mediambiental de construcció d’una gran infrastructura de 

transport. 

 

2. Les inversions en infrastructures que s’indiquen a continuació s’han de 

sotmetre a un estudi de viabilitat de grans infrastructures de transports: 

 

a) Noves autopistes, autovies o desdoblament de calçades 

 

.... 

 

d) Noves infrastructures de transport terrestre que comportin una inversió 

econòmicament rellevant. 

 

3. Als efectes dels epígrafs d) i e) de l’apartat anterior, es considera una nova 

infrastructura de transport terrestre ... representen una inversió econòmica 

rellevant quan l’import final total, incloent-hi les expropiacions o qualsevol 

altre càrrega econòmica necessària per posar en servei la infrastructura i 

excloent-ne l’impost sobre el valor afegit, sigui superior a deu milions 

d’euros. 

 
Té com a principis bàsics: 
 

... 
 

b) l’eficàcia i la racionalitat en l’ús dels mitjans i dels recursos disponibles, 

que impulsi la mobilitat sostenible i apliqui criteris de racionalització de l’ús 

de l’espai viari en la planificació i en la implantació de les infrastructures i 

els serveis de transports. 

 

c) La prioritat dels mitjans de transports de menor cost social i ambiental, 

fomentant el desenvolupament urbà sostenible i l’ús racional del territori. 
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d) la rendibilitat social, entesa com a l’assumpció, segons els mitjans 

disponibles, de les necessitats de servei públic en termes de disponibilitat 

temporal o espacial.... 

 

g) la implicació de la ciutadania mitjançant la participació social en la presa 

de decisions en matèria de transports i mobilitat. 
 
L’autopista Llucmajor – Campos té una repercussió econòmica, social i 
mediambiental molt significativa amb falta de consens social per a la seva execució, u 
per les seves característiques es correspon a una  gran infrastructura de transport 
terrestre. 
 
La licitació i execució precipitada d’aquesta gran infrastructura de transport sense 
elaborar i avaluar el corresponent estudi de viabilitat, d’acord amb la nova llei de 
transport , seria incoherent amb la política de transports terrestres que proposa el 
Partit  Popular i posaria en dubte la seva legalitat futura en l’execució. 
 
 
Per tot això, el grup de conselleres i consellers de MÉS per Mallorca proposa al ple 
l'adopció del següent 
 

ACORD: 
 
1.- El Ple del Consell de Mallorca insta a suspendre la licitació del projecte de 
l’autopista Llucmajor – Campos fins que s’hagi elaborat i tramitat el corresponent 
estudi de viabilitat d’acord amb la LLEI DE TRANSPORTS TERRESTRES I 
MOBILITAT DE LES ILLES BALEARS, aprovada recentment pel Parlament de les 
Illes Balears. 

 

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

Com és sabut, el dimarts passat se va aprovar en el Parlament de les Illes Balears la nova Llei de 
Transports i s’espera que se publiqui durant aquesta mateixa setmana en el BOIB.  

Pel que fa a l’obra de l’autopista de Llucmajor a Campos, assenyala que el seu Grup considera que 
l’estudi d’impacte ambiental és insuficient. Recorda que aquesta va ser la principal d’una sèrie 
d’al·legacions que va presentar el Grup MÉS per Mallorca.  

Retreu també que no s’ha complit, per ara, allò que estableix el Pla director sectorial de carreteres en el 
sentit de passar aquesta infraestructura, que es troba en la Fase II, que preveu la seva execució a partir 
de 2017 fins a 2024 per passar a la Fase I, que són les de immediata construcció, que s’han de presentar 
al Ple per a la seva aprovació.  

Fa notar que la nova Llei de transports afegeix un punt més, atès que imposa una tramitació especial de 
grans infraestructures de transport terrestre. Indica que, en seu article 194, estableix que aquestes grans 
infraestructures han de tenir un estudi de viabilitat i una tramitació específica, per tal de catalogar-les 
(noves autopistes, noves autovies, desdoblaments de calçada, i també noves infraestructures que 
pertanyin a una inversió econòmicament rellevant (de més de 10 M€ d’inversió).  

Fa avinent que el cas de l’autopista de Llucmajor a Campos té aquesta qualificació, per la qual cosa 
abans de continuar la licitació i l’execució d’aquesta infraestructura s’hauria de suspendre fins que no 
estigui fet l’estudi de viabilitat de gran infraestructura que preveu la nova llei, que ha estat impulsada 
pel Partit Popular.  
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Per acabar reitera els arguments anteriors per demostrar la necessitat de compliment de la llei 
esmentada. 

La Sra. GARRIDO (PSOE) intervé tot seguit. 

Comenta que el seu Grup no farà valoracions sobre si en aquest cas concret és o no és d’aplicació la 
nova Llei de transports però fa avinent que un estudi de viabilitat se pot demanar en qualsevol moment, 
per la qual cosa si l’equip de govern de la institució considera que és necessari demanar-lo té la 
capacitat potestativa per fer-ho, i opina que mai és de més, demanar-lo en els termes que pertoca 
(estudi de viabilitat econòmica, territorial, social i mediambiental). 

Per tal que aquesta qüestió no quedi aturada sine die, el Grup Socialista fa una proposta al Grup MÉS 
per Mallorca en el sentit que, en el punt de l’acord on diu: “...insta a suspendre la licitació del projecte 
de l’autopista...” digui: “...suspendre per un termini de sis mesos el projecte de l’autopista perquè se 
realitzi l’informe...”. 

En conseqüència, se podrien conjugar els dos interessos, el de l’equip de govern i el de MÉS per 
Mallorca.  

El Sr. ROVIRA (conseller executiu d’Urbanisme i Territori) inicia la seva intervenció. 

Anuncia el vot en contra de la proposta, s’accepti o no la transacció.  

Adverteix que aquest projecte no és nou, ja fa més de dos anys que se tramita; l’ordre d’estudi se va 
iniciar el mes de desembre de 2011 i ha seguit tots els tràmits establerts fins a dia d’avui, en què ja se 
dona la resposta a totes les al·legacions presentades. 

Fa notar a la Sra. Campomar que no es poden dir coses que no són certes. En primer lloc, no és cert que 
se tramiti la construcció d’una autopista i en segon lloc, no és cert tampoc que s’hagi iniciat la licitació, 
raó per la qual no se pot suspendre.  

I pel que fa a la qüestió que ara aprofita MÉS per Mallorca per exposar les seves al·legacions, respon 
que rebran la resposta quan pertoqui. 

Reitera que no és cert que s’estigui tramitant una autopista. També recorda que ja des del primer 
moment varen advertir que es tractava d’un projecte “de màxims” com a desdoblament per aconseguir 
un projecte adequat, fet d’acord a les al·legacions rebudes, reduint l’extensió i l’ocupació de territori 
d’aquest desdoblament, per la qual cosa afirma que no és possible aplicar les peticions d’aquesta 
proposta per un criteri exclusivament polític de MÉS per Mallorca, que l’únic que pretén és paralitzar 
un projecte que és bo per a Mallorca i té el finançament suficient.  

Per acabar recorda a la Sra. Campomar que, curiosament, el seu Grup va estar d’acord amb el Pla 
director sectorial de carreteres pel que fa a aquest desdoblament, i que ara no hi estan perquè no 
governen.  

La Sra. CAMPOMAR intervé en torn de rèplica. 

Respon al Sr. Rovira que no deuen estar molt convençuts que sigui adequat el projecte si no es veuen 
capaços de superar un estudi de viabilitat de les característiques que s’han indicat perquè d’altra forma 
votarien a favor.  

Discrepa de les explicacions del Sr. Rovira quan afirma que si s’acceptàs la proposta s’incompliria la 
llei, perquè aquesta disposa clarament que entri en vigor l’endemà de la publicació al BOIB.   

Recorda al Sr. Rovira que el seu departament ja té tres sentències en contra de decisions seves, com ara 
el cas Sa Ràpita, en les quals se li fa avinent que les formes jurídiques són importants. Li adverteix que 
el cas d’aquesta proposta pot tenir també les mateixes conseqüències pel fet de tramitar un projecte de 
forma inadequada.   

Retreu al Sr. Rovira la seva caparrudesa i afirma que per al PP aquesta infraestructura representa un 
acte electoral. Observa que no és necessària, tanta precipitació, ni tampoc gastar-se quasi 40 M€ en una 
infraestructura de 9 km de distància, sobre la qual no hi ha consens de caràcter social ni ambiental, 
sense posar a prova si aquest projecte compleix una normativa que el propi PP ha impulsat en el 
Parlament de les Illes Balears.  
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Reitera que, precisament perquè no s’ha iniciat encara la licitació, és el moment de fer allò que demana 
el seu Grup. Considera que les paraules del Sr. Rovira donen la raó al Grup MÉS per Mallorca i 
demostren que la seva intenció és en realitat no fer un projecte adequat. És obvi que al Grup MÉS per 
Mallorca no li queda més remei que pensar-ho, atès que la presidenta del Consell de Mallorca vota en 
un sentit en el Parlament de les Illes Balears mentre que en aquesta institució, per darrera, actua de 
forma diferent.   

Demana si és que el PP fa unes lleis determinades pensant que seran uns altres, els que les hauran de 
complir. Reitera que el compliment de la llei és important. 

Considera que tot el que ha explicat hauria de fer reflexionar el Sr. Rovira i tot l’equip de govern, 
perquè una inversió d’aquesta magnitud s’ha de fer correctament. Pensa que si en el Parlament de les 
Illes Balears han creat una eina jurídica, l’han d’utilitzar, no s’han de contradir de la forma en què ho 
fan.   

Per acabar, diu que accepta la transacció que ha proposat el Grup Socialista. 

El Sr. ROVIRA intervé per tancar el debat. 

Diu que no és qüestió de passar o no passar ara un estudi de viabilitat, sinó que allò que desitja el Grup 
MÉS per Mallorca és que aquest projecte s’aturi.   

Assegura que el projecte se tramita correctament, d’acord a allò que estableix la legislació que pertoca 
aplicar. Per aquesta raó no entraran en el joc pervers d’aturar projectes perquè ho desitgi el Grup MÉS 
per Mallorca.  

Assegura que compliran l’obligació de donar resposta i justificar totes les al·legacions que se formulin i 
també intentaran atendre allò que demanen els informes que han emès les administracions. 

Reitera que duran endavant la gestió d’aquest projecte i, consegüentment, el Grup Popular votarà en 
contra d’aquesta moció. 

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). 

 

 
PUNT 29. MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MÉS PER MALLORCA SOBRE LA 
MODIFICACIÓ DE LA LLEI 8/1990, DE 28 DE JUNY SOBRE COMPILACIÓ 
DE DRET CIVIL DE BALEARS. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
El Dret Civil Balear constitueix un dels elements propis i conformadors de la 
personalitat jurídica dels pobles de les Illes Balears i Pitiüses. I dins el Dret Civil 
Balear, el dret de successions és un dels seus fonaments. 
 
Per una banda, essent que la comunitat autònoma i els consells insulars configuren 
avui en dia les nostres formes d’autogovern, considerant oportú i bo que en cas de 
successió intestada de les dones i els homes balears que morin sense parents sigui 
cridat a l’herència, el Consell Insular que pertoqui segons el veïnatge civil local del 
difunt i no l’estat (en la seva consideració com a administració central) com passa a 
dia d’avui. 
 
Per altre banda és necessari actualitzar el nostre Dret Civil a les noves concepcions 
socials. Avui en dia hi ha un ample consens que en els conflictes matrimonials 
(separacions judicials o de fet) no hi ha ni responsables, ni culpables únics. 
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A tot això s’ha de considerar que resulta adient adaptar la Compilació a la reforma 
operada per la Llei 15/2005 de 8 de juliol, per la qual se modifica el Codi Civil i la 
Llei d’Enjudiciament Civil en matèria de separació i divorci. 
 
Per tot això, el grup de conselleres i consellers de MÉS per Mallorca proposa al ple 
l'adopció del següent 
 
ACORD 
 
1.- El Ple del Consell de Mallorca insta al Parlament de les Illes Balears a aprovar la 
següent modificació a la Llei 8/1990, de 28 de juny: 
 
Article segon.- S’afegeix l’article 53 bis a la Llei 8/1990, de 28 de juny sobre 
Compilació de Pret Civil de Balears: 
 

Article 53 bis.- Successió a favor dels Consells Insulars 

 

1.- En defecte dels parents legalment cridats a la successió de qui, tenint el veïnatge 

civil balear mori intestat, succeeix al Consell Insular de l’Illa que correspongui, o a 

l’ajuntament, d’acord al veïnatge civil local del difunt. 

 

2.- Si correspon heretar el Consell Insular, o a l’ajuntament, s'ha d'entendre sempre 

que l'herència és acceptada a benefici d'inventari mitjançant declaració judicial 

d'hereu prèvia. 

 

3.- Prèvia la declaració d’hereus, el Consell Insular corresponent, o l’ajuntament, 

destinarà els bens heretats o llur producte o valor a establiments o organitzacions 

dedicats a infants i adults amb discapacitats. 

 

 

El Sr. ENSENYAT (MÉS per Mallorca) comenta aquesta moció és molt senzilla i consisteix, 
bàsicament, en què actualment quan qualcú mor sense tenir descendència, sense haver fet testament o 
bé els beneficiaris del testament renuncien a l’herència, qui se’n fa càrrec de tot aquest patrimoni és 
l’Estat. 

La moció proposa que s’insti el Parlament de les Illes Balears per modificar la llei pertinent per tal que 
aquest patrimoni de què parlava passi al Consell de Mallorca i no als ajuntaments ja que, per raons de 
veïnatge, consideren que pot ser molt més operatiu i així ho demanen. 

El Sr. COLOM (PSOE) anuncia que, en principi, el Grup Socialista s’hi abstendrà i explica que, no 
obstant això, sí que comparteixen l’esperit de la proposta que presenta MÉS per Mallorca ja que el 
Grup Parlamentari del PSOE té presentada una proposició no de llei al Parlament de les Illes Balears 
demanant que s’encarregui a la Comissió Assessora de Drets Civils de les Illes Balears la redacció 
d’una proposta de modificació de la compilació de drets civils propis de les Illes Balears amb l’objecte 
de regular els casos d’herències, sense parents que en resultin beneficiaris, a favor de la Comunitat 
Autònoma en lloc de l’Estat tal i com ja està establert en altres comunitats autònomes que tenen 
institucions pròpies de dret civil com són Catalunya, País Basc, Aragó, Galícia i Navarra. 

Dit això, afegeix que el seu Grup considera que la redacció de la moció no és molt adequada i el Grup 
Socialista seria més partidari de no especificar si s’ha d’afegir un article bis o si s’ha de dir que siguin 
directament els ajuntaments els hereus sinó que simplement l’acord s’ha de limitar a fer-li al Parlament 
de les Illes Balears l’encàrrec de modificar la llei en aquest sentit. 
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Per concloure la seva intervenció reitera que, pels motius que ha comentat, el seu Grup, en principi, 
s’abstendrà en la votació d’aquesta moció. 

El Sr. JUAN (conseller executiu de Presidència) comença la seva intervenció dient que Víctor Manuel 
cantava: “A dónde irán los besos que guardamos, que no damos...” i afegeix que no sap on van 
aquestes besades però sí que saben on van les herències quan mor una persona i, fins a quart grau de 
consanguinitat, no apareix cap hereu i no hi ha testament. 

Com diu la moció, una tercera part de l’herència se’n va a institucions locals o municipals del lloc de 
residència del difunt. Una altra tercera part se’n va a institucions d’àmbit provincial i la darrera tercera 
part se’n va a l’Estat per amortitzar deute. 

Entén aquesta moció i entén que hi hagi comunitats autònomes que, aprofitant llur drets forals que els 
permet modificar el Codi Civil (art. 956), se facin hereves de les herències dels que moren sense hereus 
i les destinin a fins socials. 

Precisament perquè el seu Grup creu que el nostre Codi de Drets Forals ho podria regular, hi votaran a 
favor sempre que li permetin introduir-hi una modificació que considera que aportarà més sentit a la 
moció i que explicarà a continuació. 

La primera modificació consistiria, atès que ha vist la proposició de llei que han presentat al Parlament 
i que va en aquesta línia, que en l’exposició de motius es retirin el tercer i el quart paràgraf perquè fan 
referència a unes modificacions d’articles que després no figuren en els acords i que fan referència a 
temes com el de parelles separades, etc. 

La segona modificació que proposa és en la redacció de l’article 53, que MÉS per Mallorca proposa 
modificar, quan es diu que “correspongui al consell insular o als ajuntaments”, es torni a redactar de la 
mateixa manera que s’ha presentat al Parlament de les Illes Balears eliminant la paraula “ajuntament” 
en cada un dels tres punts que presenten. 

Ressalta que la proposta que han presentat al Parlament de les Illes Balears no inclou la paraula 
“ajuntament” i ho diu perquè en el cas que hi hagi dues administracions copropietàries d’un mateix bé 
pot donar lloc a un embull administratiu que no tendria cap sentit. 

Finalment comenta que, si MÉS per Mallorca retira els punts tercer i quart del preàmbul i la referència 
als ajuntaments dient que li correspon al consell insular heretar i que li correspon al consell insular 
revertir-ho després en organitzacions dedicades a infants i adults amb discapacitats i no a amortització 
de deute de l’Estat, aleshores el Grup Popular hi votarà a favor. 

El Sr. ENSENYAT assenyala que ha quedat palès que s’entén l’esperit de la moció i que versa sobre 
quelcom que no és massa quotidià però sí que se’n donen casos i, de fet, hi ha una opacitat total sobre 
on va aquest patrimoni, a qui reverteix i sota quins criteris ho fa. 

En quant a la intervenció del Sr. Colom, opina que no importa fer una comissió al respecte ja que creu 
que és un tema que no cal que s’estudiï més atès que es tracta d’unes modificacions molt senzilles que 
permetran que aquest assumpte es tramiti d’una altra manera i que el patrimoni que es pugui heretar 
reverteixi directament en els ciutadans d’aquesta illa que és l’objectiu que cerquen amb la moció. 

Pel que fa a les propostes del Sr. Juan, fa notar que el seu Grup no té cap inconvenient en acceptar-les i 
més tenint en compte que així podran aprovar la moció per unanimitat atès que a tots els interessa que 
sigui així perquè es canviï la situació actual que considera que no és l’adequada. 

El Sr. COLOM matisa que, segons ha entès, la redacció de la moció faria referència només als consells 
insulars i, en aquest cas i per afavorir la unanimitat, el Grup Socialista també hi votarà a favor encara 
que hagués estat més partidari que una comissió d’experts hagués dictaminat aquest assumpte. 

Observa que la redacció inicial de la moció, fent referències a articles, etc., podria haver estat més 
senzilla però vist que es retira la referència als ajuntaments i només parlarà just dels consells, el seu 
Grup hi votarà a favor. 

La Sra. PRESIDENTA li demana al Sr. Juan que repeteixi la transacció que ha proposat, atès que tots 
els grups hi estan d’acord, per tal que quedi clara a l’hora de redactar l’acord. 

El Sr. JUAN aclareix que la transacció proposada consisteix en llevar els paràgrafs tercer i quart de 
l’exposició de motius i, en quant als punts d’acord, la redacció seria la següent: 



 90

“Article 53 bis. Successió a favor dels consells insulars. 

1. En defecte dels parents legalment cridats a la successió de qui, tenint el veïnatge civil balear, mori 
intestat succeeix el consell insular de l’illa que correspongui d’acord al veïnatge civil local del 
difunt. 

2. Si correspon heretar el consell insular, s’ha d’entendre sempre que l’herència és acceptada a 
benefici d’inventari mitjançant declaració judicial d’hereu prèvia. 

3. Prèvia la declaració d’hereus, el consell insular corresponent destinarà els béns heretats o llur 
producte o valor a establiments o organitzacions dedicats a infants i adults amb discapacitats.” 

 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. Restant en conseqüència la 
moció en aquests termes: 
 
"El Dret Civil Balear constitueix un dels elements propis i conformadors de la 
personalitat jurídica dels pobles de les Illes Balears i Pitiüses. I dins el Dret Civil 
Balear, el dret de successions és un dels seus fonaments. 
 
Per una banda, essent que la comunitat autònoma i els consells insulars configuren 
avui en dia les nostres formes d’autogovern, considerant oportú i bo que en cas de 
successió intestada de les dones i els homes balears que morin sense parents sigui 
cridat a l’herència, el Consell Insular que pertoqui segons el veïnatge civil local del 
difunt i no l’estat (en la seva consideració com a administració central) com passa a 
dia d’avui. 
 
Per tot això, el Ple del Consell de Mallorca insta al Parlament de les Illes Balears a 
aprovar la següent modificació a la Llei 8/1990, de 28 de juny: 
 
Article segon.- S’afegeix l’article 53 bis a la Llei 8/1990, de 28 de juny sobre 
Compilació de Pret Civil de Balears: 
 

Article 53 bis.- Successió a favor dels Consells Insulars 

 

1.- En defecte dels parents legalment cridats a la successió de qui, tenint el veïnatge 

civil balear mori intestat, succeeix al Consell Insular de l’Illa que correspongui, 

d’acord al veïnatge civil local del difunt. 

 

2.- Si correspon heretar el Consell Insular, s'ha d'entendre sempre que l'herència és 

acceptada a benefici d'inventari mitjançant declaració judicial d'hereu prèvia. 

 

3.- Prèvia la declaració d’hereus, el Consell Insular corresponent, destinarà els bens 

heretats o llur producte o valor a establiments o organitzacions dedicats a infants i 

adults amb discapacitats.” 

 

 
 
PUNT 30. MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MÉS PER MALLORCA SOBRE EL 
TERMINI D’EXPOSICIÓ PÚBLICA DEL PROJECTE DE TRAÇAT DE LA 
VARIANT NORD D’INCA. 
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Es dóna compte de la següent moció: 
 

El Departament d'Urbanisme i Territori del Consell de Mallorca ha sotmes a exposició 
pública per un període de 30 dies hàbils l’aprovació inicial del Projecte de traçat de la 
Variant Nord d’Inca, mitjançant la seva exposició a la Direcció Insular de Carreteres i 
a l’Ajuntament d’Inca (BOIB n.70, de 22 de maig de 2014). 

La Variant Nord d'Inca tendrà un gran impacte pel municipi d'Inca, sobretot en el seu 
entorn rural, donat que afecta 136 parcel·les i suposarà l'expropiació de 17,6 
hectàrees, a més d'una desena de camins que modificaran el seu traçat. Per altra 
banda, també tendrà una rellevant repercussió en la mobilitats dels ciutadans d'Inca i 
de la seva comarca, en l'afluència de visitants a la nostra ciutat, els renous en 
determinades zones de la nostra ciutat, l'impacte ambiental i visual i així com altres 
variables que cal analitzar atentament perquè seran de molta transcendència per a 
l'esdevenir de la nostra ciutat. 

L'afluència de veïns que s'han acostat a l'Ajuntament d’Inca aquestes darreres 
setmanes per preocupar-se per aquest projecte, així com l'interés demostrat per altres 
col·lectius del municipi, com ara la plataforma de les APIMA dels centres públics 
d'Inca, reforça la idea que aquest projecte resulta rellevant per a molts ciutadans. És 
per això que és desproporcionat i poc apropiat tenir-lo a exposició pública un període 
de temps tan reduït. 

Per tot això, el grup de conselleres i consellers de MÉS per Mallorca proposa al ple 
l'adopció del següent 

ACORD 

1.- El Ple del Consell de Mallorca insta al Departament d’Urbanisme i Territori a que 
sotmeti a exposició pública l’aprovació inicial del Projecte de traçat de la Variant 
Nord d’Inca per un període de tres mesos. 

 

El Sr. FONT (MÉS per Mallorca) fa notar, en primer lloc, que aquesta moció és molt senzilla, molt 
explícita i molt clara. 

Tot seguit relata que dia 22 de maig es va publicar en el BOIB, prèvia aprovació per part de la 
Comissió Informativa, el projecte de traçat de la variant nord d’Inca, publicació que contempla un 
període de 30 dies hàbils d’exposició pública. 

El traçat d’aquesta variant s’ha anat exposant al públic, encara que no de manera tan formal com 
després de la publicació en el BOIB, i la gent ha pogut fer-hi al·legacions i suggeriments. 

Adverteix que entre el darrer traçat elaborat i el traçat definitiu aprovat hi ha bastants diferències i 
modificacions que afecten a particulars i, tot apel·lant al respecte a la ciutadania que sempre ha 
promogut el Consell de Mallorca així com la defensa dels interessos de tots els ciutadans de Mallorca i 
atès que hi ha canvis de traçat que afecten a particulars els quals desconeixen els motius d’aquests 
canvis, consideren que els ciutadans s’ho han de poder mirar bé, fer-hi les al·legacions pertinents i que 
els tècnics els expliquin els motius d’aquestes modificacions. 

Per això, el seu Grup demana, mitjançant la moció, que s’allargui en dos mesos més (fins a un total de 
tres mesos) el termini d’exposició pública del projecte perquè els ciutadans afectats i tothom en general 
puguin fer al·legacions a aquest projecte. 
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La Sra. GARRIDO (PSOE) anuncia que el seu Grup votarà a favor d’aquesta moció perquè mai no 
poden estar en contra del fet que hi hagi més participació o que aquesta sigui més àmplia. 

El Sr. ROVIRA (conseller executiu d’Urbanisme i Territori) fa notar que en la moció de MÉS per 
Mallorca hi ha una frase que li encanta i destaca que, com sempre, MÉS per Mallorca en les mocions 
diu coses que no són certes. 

Després de tota l’argumentació dels tres primers paràgrafs de la moció, aquesta diu que és 
desproporcionat i poc apropiat tenir el projecte en exposició pública durant un període de temps tan 
reduït i, en aquest sentit, indica que a continuació explicarà quina ha estat l’exposició pública d’aquest 
expedient. 

En primer lloc, ja l’any 2009, quan es va aprovar el Pla Director Sectorial de Carreteres, hi va haver 
una primera exposició pública que permeté que els particulars poguessin dir tot el que consideraven en 
relació a aquest projecte i, a més a més, dins les normes del municipi d’Inca també està inclòs el 
projecte. Així doncs, es pot afirmar que ja hi va haver una primera exposició pública l’any 2009. 

Per a l’aprovació de l’estudi informatiu s’han fet dues exposicions públiques més que, per tant, ja 
serien la segona i la tercera concretament d’aquest expedient. Una va ser en el mes de juliol de 2012 i 
l’altra en el mes de desembre de 2012 i, finalment, l’estudi informatiu s’aprovà el dia 4 de juliol de 
2013. 

En aquests moments s’està finalitzant la quarta exposició pública (la tercera concreta d’aquest projecte) 
i, evidentment, totes aquestes exposicions públiques es fan perquè, d’una a l’altra, hi ha hagut 
variacions. 

D’acord amb el que determinen la llei, el Pla Director Sectorial de Carreteres i les normes del municipi 
d’Inca, si en un moment determinat hi ha alguna modificació, per motius tècnics, aquesta s’ha 
d’explicar i se n’ha de fer una exposició pública. 

A part de tot això, no només hi ha una quarta exposició pública ara sinó que n’hi haurà una cinquena 
atès que, una vegada que s’hagi aprovat el projecte, en relació als béns i drets afectats per les 
expropiacions, es farà la cinquena exposició pública, per un període de quinze dies, per als afectats 
directament per les expropiacions. 

Per tant, no es pot dir ni mantenir que és desproporcionat i poc apropiat el període d’exposició pública 
actual d’aquest expedient que ja és el tercer període d’exposició pública d’aquest projecte i no serà el 
darrer. 

També està clar que, en totes les ocasions que el projecte s’ha sotmès a exposició pública, s’han atès 
tots els particulars i administracions que han anat a revisar els plànols i documents que formen part 
d’aquest projecte. 

Algunes d’aquestes persones les coneixen bé els consellers de MÉS per Mallorca i, de fet, han sortit 
fins i tot als mitjans de comunicació. Totes aquestes persones així com els ciutadans que s’han 
interessat per l’expedient han estat atesos i se’ls han explicat, perfectament, els motius pels quals es 
prenien les decisions. 

A més a més, encara estan dins termini per poder corregir, en cas que hi hagi alguna qüestió en què 
s’hagin equivocat, dins el període de contestació de les al·legacions que està a punt de començar. 

Per altra banda, l’Ajuntament d’Inca també té la potestat d’ampliar, si vol, un mes el període 
d’exposició pública retardant el seu l’informe sobre el projecte. Si l’Ajuntament d’Inca, com ja va fer 
en una altra ocasió, decideix allargar aquest període, per així comptar amb més temps, el Consell de 
Mallorca no té altre remei que haver-ho d’acceptar. 

Així doncs, si MÉS per Mallorca considera que li ha de sol·licitar a l’Ajuntament d’Inca que exhaureixi 
el termini que té per emetre l’informe, és quelcom que li han de plantejar a l’Ajuntament. En tot cas, 
l’equip de govern del Consell de Mallorca considera que, amb tota la feina que s’hi ha fet ja, no és 
necessari ampliar més aquest termini.  

El Sr. FONT li diu al Sr. Rovira que no torni a dir que el Consell de Mallorca és una administració que 
escolta els ciutadans i que els té en compte perquè creu que aquest projecte ja no ve de dos mesos per 
tot el temps que duu de tramitació i, per tant, insisteix que seria important que es perllongàs el termini 
d’al·legacions en dos mesos més. 
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Observa, per altra banda, que el Sr. Rovira no els ha ofert cap argument sobre perquè no s’ha de fer 
aquesta ampliació de termini, llevat de dir que el projecte ja s’ha exposat moltes vegades al públic, i li 
recorda que hi ha variacions de traçat molt importants.  

Igualment refusa que el Sr. Rovira li faci insinuacions perquè ell també n’hi podria fer i explica que els 
arguments del Sr. Rovira li fan pensar que la intenció és dir que la sol·licitud d’ampliació de termini és 
perquè hi ha qualcú afectat que li preocupa a MÉS per Mallorca i li demana si és que l’equip de govern 
fa els projectes en funció dels afectats.  

Li demana si és això el que ha volgut dir perquè ell ho han entès així com molts dels presents i no ho 
accepta de cap manera ja que MÉS per Mallorca presenta aquesta proposta amb independència de les 
persones que puguin estar afectades per aquest projecte i ho fa senzillament perquè hi ha canvis 
importants de traçat que no estaven reflectits en el darrer projecte que es va exposar al públic i perquè 
entenen que la gent té dret a tenir més temps per mirar-s’ho i poder-hi fer al·legacions. 

El Sr. ROVIRA nega haver dit allò que ha entès el Sr. Font i li explica que únicament ha dit que des del 
Consell de Mallorca han atès, tant a nivell polític com tècnic, totes les persones interessades siguin del 
color polític que siguin i que MÉS per Mallorca coneix algunes d’aquestes persones i no ha dit que el 
projecte estigui en funció del que diguin els afectats. 

Reitera que s’ha atès tothom i confirma que ho seguiran fent durant el decurs dels distints processos 
que hi hagi d’ara endavant. 

El calendari el marca el Consell de Mallorca i opina que amb totes les exposicions públiques que se 
n’han fet, n’hi ha a bastament i si l’Ajuntament d’Inca considera que és necessari perllongar el termini 
d’exposició pública, que actualment és d’un mes, doncs sap com ho pot fer per afegir-hi un mes més. 

Així doncs, el Consell de Mallorca determina el seu calendari que diu que aquest projecte, per tal que 
tengui viabilitat de futur, s’ha de tramitar dins els terminis establerts i, per tant, així el tramitaran. 

A més a més, pensa que ja han atès totes les persones que havien d’atendre i durant el temps necessari. 
D’ara endavant seguiran atenent les persones interessades en aquest projecte, contestaran totes les 
al·legacions i explicaran tots els plantejaments que han determinat els aspectes tècnics d’aquest 
projecte. 

Per tot això, és de l’opinió que el Consell de Mallorca no deixarà ningú desemparat perquè, entre 
d’altres coses, tots els afectats ja han vengut a interessar-se per l’expedient en nombroses ocasions. 

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). 
 
 
PUNT 31. MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MÉS PER MALLORCA SOBRE 
L’ESTAT DE LA CARRETERA DE CAUBET. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
El Consell de Mallorca és l’administració responsable de la conservació de carreteres 
de la nostra illa. Aquesta legislatura, l’equip de govern del PP del Consell està gastant 
una gran quantitat de milions d’euros públics en la construcció d’un inútil Segon 
Cinturó, i té la previsió de continuar amb aquesta política de consum innecessari del 
territori per tal de beneficiar interessos particulars i fent una aposta ferma pel foment 
del transport privat en detriment del transport públic. 
 
Per altra banda, moltes de les carreteres secundàries de la xarxa de carreteres de 
Mallorca son utilitzades per molts dels cicloturistes que visiten la nostra illa i, 
aquestes, es troben en molt mal estat de conservació amb el perill que això suposa. 
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Una d’aquestes carreteres secundàries, a més de suportar un trànsit intens de ciclistes 
en un dels seus trams, dóna accés a l’Hospital Joan March i, realment, es troba en un 
estat de conservació lamentable, fet que suposa un perill i una molèstia pels seus 
usuaris, principalment treballadors i pacients de l’infraestructura sanitària. 
 
Per tot això, el grup de conselleres i consellers de MÉS per Mallorca proposa al ple 
l'adopció del següent 
 
ACORDS 

 
1. El Ple del Consell de Mallorca insta al Departament d’Urbanisme i Territori, i més 

concretament al Departament de Carreteres, a renovar l’asfalt de la carretera que 
va des de la Ma-11 (Carretera de Sóller) fins a l’Hospital Joan March. 

 
 

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

Fa avinent el mal estat en què es troba la carretera que va des de la carretera de Sóller fins a l’Hospital 
Joan March, també conegut com Caubet.  

Observa que no s’hi ha fet cap obra de manteniment des de fa molt de temps, almenys és això el que 
sembla perquè presenta molts de clots i les voravies de l’asfalt estan plenes d’esmorrells.  

Assenyala que és una carretera que utilitza cada dia tot el personal que treballa a l’esmentat hospital i 
també els familiars dels malalts que hi estan ingressats, l’autobús del transport públic i totes les 
persones que viuen a una urbanització a la qual s’accedeix per aquesta carretera.  

Atès que les competències en matèria de Carreteres són del Consell de Mallorca el Grup MÉS per 
Mallorca proposa que aquesta institució renovi almenys la capa asfàltica i les voravies d’aquesta 
carretera.  

El Sr. ROVIRA (conseller executiu d’Urbanisme i Territori) intervé tot seguit. 

Diu al Sr. Font que aquesta moció seria molt correcta si el Consell de Mallorca tengués competències 
sobre la carretera esmentada, però casualment no ho és.  

Per aquest motiu, les manifestacions que fa aquest Grup en el primer paràgraf és una mitja veritat. 
S’afirma que el Consell de Mallorca és el responsable del manteniment de totes les carreteres de 
Mallorca, però no és cert; el Consell de Mallorca és l’administració responsable de la conservació de 
les carreteres de les quals aquesta institució en tengui la titularitat.  

És obvi que el Consell de Mallorca no pot fer obres a les carreteres de les quals no n’és competent; si 
fos així, li pertocaria fer obres, a càrrec del pressupost del Consell de Mallorca, a totes les carreteres 
municipals.  

Fa notar que la carretera de Caubet no és ni tan sols carretera municipal, sinó que a dia d’avui és una 
carretera privada, propietat dels particulars de les finques i de l’Hospital Joan March. En conseqüència, 
no està inclosa en la xarxa de carreteres del Consell de Mallorca, raó per la qual aquesta institució no hi 
pot fer cap actuació.    

Pel que fa a la resta dels arguments de la moció, diu al Sr. Font que ja no cal respondre’ls perquè 
considera que ja ho ha fet en ocasions anteriors i de forma prou detallada. 

Reitera totes les afirmacions que ha fet i fa notar que si s’adoptàs un acord en el sentit que demana el 
Grup MÉS per Mallorca seria un acord il·legal. 

Tot i això, li fa saber que el seu equip de professionals, per raó de la cooperació entre administracions i 
de l’interès que té el Consell de Mallorca perquè aquesta carretera se pugui arreglar, han iniciat les 
converses pertinents.  



 95

En primer lloc, han establert contacte amb l’Ajuntament de Bunyola per tal d’identificar quina és la 
titularitat de tots i cadascun dels trams d’aquesta carretera. En segon lloc, ho han fet també amb la 
Conselleria de Sanitat, per tal que els òrgans de Patrimoni d’aquesta conselleria de la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears o la gerència de l’Hospital Joan March indiquin quines són les 
possibilitats de poder arribar a un acord o conveni sobre les actuacions que s’hi hagin de fer.  

En aquest sentit, el Consell de Mallorca no vol donar com a resposta un no rotund a la possibilitat de 
fer inversions en aquesta carretera en cas que s’estableixi un conveni entre les administracions que en 
tenen la titularitat.  

Fa notar que, prèviament, és necessari que la CAIB deixi ben clar quina és la titularitat i quines són les 
responsabilitats que hi té, sobre aquesta via.  

Reitera que aquestes negociacions ja s’han iniciat i que tant des de l’Ajuntament de Bunyola com des 
de la Conselleria de Sanitat s’ha assegurat que ja han sol·licitat els informes que pertoca i, en funció del 
seu contingut, si és possible subscriure un conveni i és legal fer una actuació conjunta la institució se 
plantejaria en quines condicions fer aquesta col·laboració, un cop estudiat el cost econòmic que 
representi.  

Desitja destacar que sempre que ha sorgit una emergència o una necessitat de mantenir oberta aquesta 
carretera, sobretot per raons meteorològiques (com ara les nevades, o les gelades que es produeixen 
cada hivern a Mallorca) i sempre en funció de les telefonades que s’han rebut, tant des de l’Ajuntament 
de Bunyola com des de la direcció de l’Hospital Joan March, s’ha posat a la seva disposició el personal 
d’Emergències de Carreteres del Consell de Mallorca. 

Reitera que sempre s’ha donat una mà per solucionar els problemes d’aquesta carretera, tot i no ser 
competència del Consell de Mallorca el seu manteniment, sinó únicament per raó de col·laboració 
institucional i sobretot per tal de permetre el pas per l’únic accés possible a un hospital de la xarxa 
d’assistència sanitària pública de les Illes Balears.  

El Sr. FONT intervé per tancar el debat.  

Diu que aquesta moció pretenia únicament que el Sr. Rovira intervingués en els termes en què ho ha 
fet, perquè era necessari aclarir de qui era la propietat d’aquesta carretera i començar a posar en 
funcionament les gestions per arreglar els desperfectes que té.  

Fa notar que la moció no esmenta, en cap moment, que la titularitat de la carretera sigui del Consell de 
Mallorca ni de ningú en concret, i únicament apel·la a la responsabilitat del Consell de Mallorca pel 
que fa al manteniment de carreteres que són utilitzades per la ciutadania, en general.  

Atès que el Sr. Rovira afirma que han establert negociacions amb la Conselleria de Sanitat del Govern 
balear i amb l’Ajuntament de Bunyola i també que, si la normativa ho permet, existeix la voluntat de 
trobar-hi una solució, li dóna l’enhorabona en nom del Grup MÉS per Mallorca i anuncia que retira la 
moció.   
 
 
PUNT 32. MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MÉS PER MALLORCA SOBRE LA 
CONVOCATÒRIA D’UN REFERÈNDUM PER A DETERMINAR LA 
FORMA POLÍTICA DE L’ESTAT. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
La recent abdicació del rei Joan Carles I ha tornat a obrir amb força el debat social 
sobre la forma política de l'Estat. 
 
La monarquia és la forma política que va preveure la dictadura per a succeir el general 
Franco a la Ley de Sucesión de la Jefatura de Estado de 1947. Més concretament, 
Joan Carles de Borbó va ser nomenat hereu del dictador per la Ley Orgánica del 
Estado 1/1967 de 10 de gener.   
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Posteriorment, en el procés constituent de la Transició es va portar a terme sense 
encarar el debat entre monarquia o república i enmig d'un clima de por per la 
proximitat de la dictadura i l'amenaça militar.  
 
Si bé és cert que la monarquia es va aprovar per referèndum dins la Constitució de 
1978, aquesta es presentà com un bloc i sense destriar-se d'altres punts com les 
llibertats fonamentals o el dret d'autonomia de les nacionalitats i regions. Els 
ciutadans espanyols no varen poder decidir llavors, i no han pogut fer-ho encara, si 
volien continuar, o no, amb un rei com a cap d'Estat tal i com es va fer en altres 
països, per exemple Itàlia el 1946. 
 
En els darrers anys, la monarquia ha patit una progressiva pèrdua de popularitat entre 
els ciutadans a causa de la crisi econòmica, de la desconfiança general en les 
institucions polítiques i dels casos de corrupció. Tot plegat fa que sigui convenient 
permetre als ciutadans exercir el dret a decidir sobre la forma política de l'Estat com 
una manera d'aprofundir en el sistema democràtic. 
 
Per tot això, el grup de conselleres i consellers de MÉS per Mallorca proposa al ple 
l'adopció del següents 
 
ACORDS 
 
1.- El Ple del Consell de Mallorca reconeix el dret a decidir sobre qualsevol aspecte 
de la vida política que tenen els ciutadans, les ciutadanes i els pobles, i insta al Govern 
Espanyol a celebrar un referèndum per a decidir la forma política de l'Estat, segons 
consigna l'article 92 de la Constitució Espanyola i la Llei Orgànica 2/1980 de 18 de 
gener, sobre la regulació de les diferents modalitats de referèndum.  
 
2.- El Ple del Consell de Mallorca insta el Govern de les Illes Balears a reconsiderar 
l’ús del Palau de Marivent a fi de permetre l’accés públic a tota la ciutadania, així com 
també a notificar a la Casa Reial que, amb el seu canvi de titular, el Palau de Marivent 
deixa de ser d’ús exclusiu per a les vacances dels seus membres. 
 
3.- El Ple del Consell de Mallorca insta al Govern de les Illes Balears a deixar 
d’aportar un milió i mig d’euros anuals al manteniment per a residència privada de la 
Família Reial. 
 
 

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: 

A criteri de la nostra entitat, l’abdicació del rei exigeix restablir les llibertats i els drets dels treballadors 
i dels pobles.  
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Els escàndols de la família reial, que són insultants per a la immensa majoria de persones que pateixen 
les conseqüències de l’atur, les retallades de salaris, la precarietat, la destrucció dels serveis públics que 
garanteixen la convivència, a més dels resultats de les eleccions europees marcades per una elevada 
abstenció i per l’enfonsament de les dues principals forces polítiques que han sostingut el règim des de 
la mort de Franco, han precipitat l’abdicació de Joan Carles, rebutjat per molts de treballadors i joves 
del nostre país. 

Els seus 39 anys de regnat quedaran gravats per a la població d’aquest país per sis milions de 
treballadors a l’atur, per haver-se desmantellat els drets socials, els serveis públics, la sanitat, 
l’educació i també per la negativa constant a què els pobles, i d’entrada el poble català, puguin decidir 
sobre el seu futur.  

Per als treballadors del nostre país, i també per a tots els pobles de l’Estat, la monarquia i les 
institucions del règim representen una pesada llosa que nega l’emancipació i la llibertat. 

La classe treballadora i la joventut no poden trobar una sortida en la continuïtat d’aquest règim i dels 
seus aparells, defensors dels privilegis dels grans capitalistes, de la banca, dels terratinents, de 
l’església i valedor dels interessos de l’imperialisme nord-americà. 

Ja és l’hora que les direccions sindicals deixin de donar oxigen al govern reaccionari oferint diàleg 
social sinó tot el contrari: han d’emprendre la via de l’acció unida per acabar amb el govern i les seves 
contrareformes.  

Ja és l’hora que els partits que representen la classe treballadora neguin el pa i la sal a la continuïtat 
d’aquest règim, sense esperar l’arribada de les properes eleccions, siguin municipals, autonòmiques o 
generals. Esperar un any, fins a les properes eleccions, permetria al govern del Sr. Rajoy aprofundir i 
continuar les destrosses (reforma local, reforma fiscal, llei en contra de l’avortament, llei mordassa, 
etc.). 

L’abdicació de l’hereu designat per Franco ens ha de dur, com després de la mort del dictador, a posar 
sobre la taula totes les reivindicacions insatisfetes, totes les aspiracions traïdes per imposar la 
Constitució de 1978. 

Aquesta reforma constitucional, inspirada pel capital financer és una espècie d’engany. Avui, més que 
mai, la joventut i els treballadors tenen només un sol camí per evitar la misèria: la república. Avui, més 
que mai, és necessari que la voluntat popular s’expressi per mitjà d’eleccions lliures, en una assemblea 
constituent basada en el dret a l’autodeterminació dels pobles, que obri la via per eliminar tota forma 
d’opressió i d’explotació. 

Només els pobles de l’Estat espanyol tenen el dret a decidir. Corts constituents! República!  

Res més i moltes gràcies.” 

El Sr. FONT (MÉS per Mallorca) comença la intervenció dient que imagina que tothom coincidirà que 
l’abdicació de Joan Carles I fa que hom visquin moments històrics. 

Vertaderament han estat molts d’anys d’un rei i d’un règim –la monarquia– que, vulguin o no, varen 
ser imposats a dit pel general Franco durant els darrers anys de la dictadura i això significa que els 
ciutadans no han pogut, en cap moment, decidir o triar entre tots quin règim polític volen. 

Aquesta moció no pretén ser una moció ni a favor de la república ni a favor de cap tipus de règim 
malgrat que MÉS per Mallorca i el PSM sempre han estat favorables que el règim que ens regeixi sigui 
la república i no la monarquia perquè entenen que una persona, per ostentar el càrrec de cap de l’Estat, 
ha de ser per designació popular i no per dret de naixement.  

Considera que ara és el moment adequat perquè tots els ciutadans puguin triar el règim que volen i creu 
que el govern d’Espanya té l’obligació, si realment és demòcrata, de facilitar i fornir tots els mitjans 
necessaris perquè els ciutadans puguin decidir ja que tothom té dret a decidir quin règim polític vol que 
governi Espanya. 
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Assegura que MÉS per Mallorca no sol·licita que s’aturi res i senzillament proposa, davant aquest Ple, 
que s’insti el govern de l’Estat espanyol –el govern del Sr. Rajoy– que faci els tràmits pertinents 
(inclosa la modificació de la Constitució, si escau) perquè es convoqui un referèndum que permeti que 
els ciutadans puguin decidir quin règim polític volen. 

Adverteix que, si són demòcrates, tots hi han d’estar d’acord perquè el dret a decidir és un dels 
principals drets que han de tenir les persones i, per això, opina que l’expressió màxima de la 
democràcia és poder exercitar el dret a decidir per triar el règim polític de govern. 

Realment un referèndum és l’instrument que reflecteix, més clarament, allò que pensen els ciutadans i 
és quelcom que tots els polítics haurien de tenir molt clar a l’hora de decidir les polítiques que volen 
tirar endavant i, sobretot, a l’hora de les grans decisions polítiques que s’han de prendre. 

El referèndum és l’expressió màxima de la llibertat de la persona. El dret a decidir és l’expressió 
màxima de la llibertat de la persona i un dret completament irrenunciable i a MÉS per Mallorca li 
agradaria molt que tots els consellers que conformen el Ple del Consell de Mallorca, que tots són 
demòcrates i estan d’acord amb la màxima expressió de la democràcia, és a dir, el dret a poder triar, 
votassin a favor d’aquesta moció. 

El Sr. COLL CANYELLES (PSOE) adverteix que hi ha una sèrie de certeses o evidències com són 
que, després de l’abdicació del rei Joan Carles I, el debat sobre el model d’Estat està sobre la taula i 
s’ha d’afrontar perquè no tendria sentit que s’hi posassin de perfil. 

Per una altra banda també és evident que la societat actual no és la de 1978, que vivim en una 
democràcia consolidada i que els acords –i les formes d’acord– no es plantegen de la mateixa manera. 

A més a més, també resulta molt evident que la crisi institucional no només ha afectat els polítics sinó 
també la corona i, en aquest sentit, està totalment d’acord amb l’exposició que ha fet el Sr. Font, és a 
dir, que el tema està damunt la taula i l’han d’afrontar. 

El Grup Socialista vol fer palesa la necessitat d’una reforma constitucional profunda que actualitzi el 
marc de convivència i obri el debat sobre el model de l’Estat. Pensen que s’ha de demanar a la 
ciutadania, fent servir els termes prevists en la Constitució, si prefereix seguir vivint en una monarquia 
parlamentària o, per contra, optar per una república, com a passa prèvia a plantejar posteriorment una 
gran reforma constitucional que abordi aquest i altres temes com el blindatge dels drets socials. 

Així doncs, el seu Grup, tal i com ha fet a diferents ajuntament on s’ha presentat i s’ha debatut aquesta 
moció, optarà per presentar un punt d’acord alternatiu al primer punt, que s’ajusta més al que pensen i a 
la manera com volen afrontar aquest debat. 

Anuncia, tot seguit, que el Grup Socialista s’abstendrà en la votació dels punts núm. 2 i 3 i, en 
qualsevol cas, fa notar que si el punt alternatiu no és acceptat per MÉS per Mallorca, el sentit del vot 
del seu Grup seria d’abstenció als tres punts d’acord de la moció. 

La transacció que proposa per al primer punt acord diu: “El Ple del Consell de Mallorca considera 
imprescindible plantejar una reforma constitucional que actualitzi el marc de convivència a la realitat 
actual, des del diàleg i l’acord, validat per un referèndum sobre el model d’Estat en els termes prevists 
pel títol X de la Constitució Espanyola.” 

El Sr. VIDAL (PP) explica que la postura del grup de consellers del Partit Popular és ben coneguda per 
tots i vol aprofitar l’avinentesa d’aquesta moció per fer un reconeixement a una família i a un rei que, 
durant els 39 darrers anys, han estat capaços que tots els mallorquins i tots els espanyols tenguin una 
millor qualitat de vida cada dia i una major democràcia ja que tot el poble espanyol els va triar l’any 
1978. 

El Sr. FONT remarca que en la primera intervenció ha incidit molt en el tema del dret a decidir i entén 
que el Grup Socialista no hi deu estar massa d’acord perquè és precisament el que vol llevar amb la 
transacció proposada i, per tant, MÉS per Mallorca no accepta aquesta transacció. 

El Sr. COLL CANYELLES reitera que, aleshores, el sentit del vot del Grup Socialista serà d’abstenció 
als tres punts de la moció. 

El Sr. ROTGER (vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports) comenta que és sabut per tota la 
corporació i per l’opinió pública quina és la posició del Partit Popular, que valora el paper de la 
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monarquia parlamentària i emmarca el procés de successió dins la normalitat constitucional sense que 
correspongui ara obrir un debat sobre el model de l’Estat tal i com planteja la moció. 

El Grup Popular entén que la monarquia parlamentària és l’opció democràtica i constitucional que 
garanteix i ha garantit, d’ençà de la implantació de la Constitució Espanyola, la imparcialitat, 
l’estabilitat política, la continuïtat de les institucions i la convivència en pau. 

Assevera que és perfectament compatible la democràcia amb la forma política de monarquia 
parlamentària així com es va traslladar ahir, per part de distints grups polítics, al Parlament i a les 
Corts. 

Per tant, el Grup Popular no accepta aquesta moció donat que valora el paper de la monarquia com a 
transcendental per al marc democràtic establert a Espanya. 

Sotmesa la proposta a votació, es rebutja per tres vots a favor (MÉS per Mallorca), 
devuit vots en contra (PP) i nou abstencions (PSOE). 
 
 
PUNT 33. MOCIÓ DEL GRUP SOCIALISTA SOBRE LA TRANSPARÈNCIA 
DE LES LLISTES D’ESPERA DE RESIDÈNCIES. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
Atès que el Consell de Mallorca a través de l’IMAS gestiona l’ingrés de persones 
dependents a 1.534 places de residència i centre de dia. 
 
Atès que per organitzar aquest ingrés, l’IMAS gestiona dues llistes d’espera, la de 
Reserva i la de Necessitats. 
 
Atès que la llista de Reserva que representa  aproximadament un 10% de  les persones 
que ocupen les primeres places de la llista d’espera  es publica a la pàgina web de 
l’IMAS amb el nº. d’expedient de l’usuari, la data d’inclusió i la residència que se li 
serà adjudicada. 
 
Atès que la llista de Necessitats, que està formada per aquelles persones que tenen un 
Pla Individual acordat per un servei  residencial, també te un ordre segons la data de la 
valoració i la puntuació de la mateixa, a més de la proximitat en la residència 
sol·licitada. 
 
Atès que moltes persones i familiars que estan en aquesta llista d’espera no tenen clar 
el seu funcionament, ni saben quan els hi tocarà entrar a la llista de Reserva  
 

Per tot això, el GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA proposa pel 
seu debat i aprovació al proper Ple del Consell de Mallorca la següent MOCIÓ:   

 
L’IMAS publicarà i actualitzarà periòdicament la llista de Necessitats a la seva pàgina 
web, de la mateixa manera que ho fa amb la llista de Reserva. 

 

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. 
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El Sr. FERNÁNDEZ (vocal 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: 

Les persones que vulguin formar part de les llistes d’espera per a qualsevol de les residències i centres 
de dia gestionades per l’IMAS a Mallorca ho tenen molt malament, perquè no podran controlar quan 
els toca, ni com funciona el sistema de llistes d’espera; per una banda, hi ha reserva i per l’altra, llistes 
de necessitat.  

El Grup Socialista proposa avui millor informació i publicació per internet per a aquelles persones que 
es troben en aquesta situació, però des de Participació Ciutadana ens demanam: 

És suficient donar a les llistes d’espera de necessitat el mateix tractament informàtic que a les llistes de 
reserva? Evidentment, no. Les llistes d’espera són les que plantegen més problemes a la gent i un dels 
problemes del nostre sistema sanitari i d’assistència, i llevar persones d’aquestes llistes implica 
dedicació de recursos materials i humans als casos que s’apunten.  

No és només una qüestió informàtica, sinó que significa que els doblers que no tenim a les arques 
públiques, perquè estan buides, no són suficients per eliminar aquests problemes. Vostès només 
demanen solucions que no tenen cap eficiència.    

Això demostra que fan falta modificacions realment estructurals, una protecció pública dels dèbils, 
sempre. Reduir la qüestió a una modificació de la pàgina web fa riure, quan tothom coneix les 
dificultats que tenen aquestes persones per aconseguir accedir a residències i moltes vegades, quan 
aconsegueixen una plaça amb un cost assumible per als familiars, la persona ja ha mort degut a la seva 
edat. En altres casos, a causa de les circumstàncies de crisi, els familiars opten per fer-se càrrec dels 
seus majors en el domicili familiar, aprofitant que la Llei de dependència afavoreix aquesta 
circumstància amb una paga mensual.  

Fa set anys que el PP, quan el Sr. Matas era el president del Govern balear, va fer una aposta clara i 
extraordinària per la creació de residències i ara ja podem veure les conseqüències no només d’haver-se 
construït just abans de la crisi econòmica sinó de no haver-se previst, en el pressupost públic, el cost 
del seu manteniment. És a dir, que ni l’Administració les pot mantenir ni les persones les poden ocupar.  

Si volem fer un canvi d’assistència de veritat, hem de canviar el paradigma dels darrers anys i adaptar-
lo a la realitat actual. Malauradament, quan hem tengut els mitjans ens falla l’economia, i quan hem 
aconseguit un nivell d’assistència de primer ordre i disminuir les llistes d’espera, ens trobam amb unes 
residències que cada vegada estan més buides.  

El model d’assistència té èxit o fracàs depenent de si s’adapta o no a les circumstàncies. No només són 
les famílies, les que s’han de poder organitzar, el sistema també s’ha d’anar revisant de forma constant 
perquè sigui eficaç i assequible. 

És clar que lo que se va pensar temps enrera ara ja no funciona; resultava idíl·lic, poder tenir els nostres 
majors en residències públiques, ben atesos, però és senzillament un desig impossible a dia d’avui, 
quan les circumstàncies familiars són ben diferents. És en aquest sentit, que s’han d’introduir les 
millores, no només a internet.  

Moltes gràcies.”  

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

Diu que és evident que seria desitjable que no n’hi hagués, de llistes d’espera.  

Recorda que el seu Grup ha reiterat en moltes ocasions la necessitat de fer inversions i d’establir 
convenis en l’àmbit de les residències per a gent gran.  



 101

Fa saber que el seu Grup rep contínuament sol·licituds d’informació sobre aquestes qüestions, per part 
de la ciutadania, i molt concretament pel que fa a la situació de les llistes d’espera per entrar en una 
residència.  

Tot seguit comenta quins són els dos tipus de llistes que existeixen: la llista de reserva i la llista de 
necessitats.  

Assenyala que la llista de reserva se publica a la pàgina web de l’IMAS, amb el núm. d’expedient que 
pertany a cada persona, de forma que qualsevol familiar o persona que l’ajudi pot consultar en tot 
moment en quin punt es troba el seu procés de sol·licitud d’ingrés en una residència.  

En canvi, la llista de necessitats, que conforma el bloc més important (el 90% de la llista d’espera), no 
se publica. És per aquesta raó que el Grup Socialista fa aquesta petició, tant per una qüestió de 
transparència, en el sentit que no hi pugui haver cap sospita que les llistes d’espera s’estan utilitzant per 
motius polítics com també perquè cada persona interessada pugui fer el seguiment d’aquesta 
informació de forma independent, i no hagi de recórrer necessàriament al Grup Socialista o a l’oficina 
de l’IMAS de la Llar dels Ancians.  

Reitera que, per les raons que ha expressat, el seu Grup sol·licita que també aquestes llistes de 
necessitats se publiquin a la pàgina web de l’IMAS.  

La Sra. PALOU (MÉS per Mallorca) intervé tot seguit.  

Anuncia el vot favorable del seu Grup a aquesta moció. 

La Sra. CIRER (consellera executiva de Benestar Social) intervé a continuació. 

Anuncia que el Grup Popular no votarà a favor d’aquesta moció i tot seguit n’explica els motius.  

En primer lloc, fa notar al Sr. Garau que el procediment que s’ha establert –que ell coneix prou bé– és 
el que va atorgar el Decret 83/2010 de 25 de juny. Assegura que és exactament el que s’aplica.  

En segon lloc, comenta que ella no comparteix l’enunciat d’aquesta moció, que apel·la a la 
transparència. Afirma que no existeix manca de transparència, atès que setmanalment (i durant la gestió 
que en va fer el Sr. Garau era mensualment) se publiquen les llistes de reserva i se poden consultar. Fa 
avinent també que les llistes de reserva s’actualitzen setmanalment.   

Observa que existeixen una sèrie de raons tècniques que vol exposar també, i ho fa tot seguit.  

En primer lloc, indica que el procediment derivat del Decret 83/2010 estableix la implicació d’una sèrie 
d’institucions, que intervenen durant tot el procediment de gestió d’ajudes a la dependència. Per 
aquesta raó, l’actor principal que s’ha de destacar en aquest sentit és el Govern de les Illes Balears. Les 
llistes de necessitats es troben integrades en un sistema (Precode) que el Sr. Garau coneix, i formen part 
d’un sistema de dades que pertany al Govern balear.  

Assenyala que aquesta no és una moció a la qual el PP hagi de fer costat, perquè la llista de necessitats 
no és inamovible i sí que ho és la de reserva. En conseqüència, és una llista susceptible de molts de 
moviments i no perquè una persona hagi entrat en aquesta llista de necessitats l’any 2012 en una 
situació, una valoració d’un grau o un nivell determinat preval sobre una altra que potser entra el mes 
de març o el mes de maig de 2014, per exemple, perquè té una incidència important allò que determini 
la valoració que en fa l’equip de valoracions, en funció del grau i el nivell que té aquesta persona per 
entrar a la llista de necessitats.  

Reitera que la llista de reserva és un espai tancat en el qual se respecta l’ordre establert.  

Fa notar al Sr. Garau que precisament ell coneix perfectament el sistema que se segueix, perquè és el 
mateix de l’any 2010. Per aquesta raó, opina que el fet de donar obertura a aquesta llista de necessitats, 
no vol dir que creàs confusió, però no aclariria més la situació a la persona interessada del que ho fa el 
sistema actual. 

Es mostra del tot receptiva davant qualsevol informació que necessiti el Sr. Garau, per la qual cosa li 
demana que adreci totes les consultes que rep al personal de l’IMAS, sempre que ho consideri 
convenient.  

Tot i això, tant l’equip de valoració de la Llar dels Ancians, que és compartit entre personal del Govern 
balear i personal de l’IMAS de l’Àrea de Gent Gran, com el personal de l’IMAS, reben diàriament 
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moltes peticions telefòniques d’informació sobre l’actualització de les sol·licituds i s’informa sobre el 
seu estat a la llista de necessitats i quines són aproximadament les previsions, en funció de la residència 
a la qual opten.  

En aquest sentit, observa que una mateixa persona pot constar a la llista de necessitats en diferents 
llocs, i ho determina el fet que la seva opció sigui indiferent o hagi sol·licitat plaça a diverses 
residències.  

Per acabar, es mostra convençuda que el sistema és transparent i que dóna la informació tal i com 
pertoca. Reitera els arguments anteriors, per fer notar que és un sistema prou aclaridor que pot ser 
consultat per totes les persones que n’han de fer ús i és això, el que importa. 

El Sr. GARAU intervé tot seguit. 

Retreu a la Sra. Cirer que els arguments que ha donat avui són els mateixos que ja va donar en el Ple de 
novembre de 2011, quan ell li va demanar que publicàs les llistes de reserva, que durant la legislatura 
anterior sí que se publicaven però en aquell moment ja no constaven a la pàgina web de l’IMAS.  

Recorda que la Sra. Cirer va al·legar que existien problemes tècnics i canvis a les llistes d’espera, va 
afirmar que ho volien publicar però fins que no tenguessin una aplicació informàtica no seria possible. 
Posteriorment, uns mesos més tard, aquests problemes tècnics se varen resoldre i les llistes se varen 
publicar. Diu que avui el Grup Socialista li demana que faci el mateix.  

A continuació indica que la Llei de dependència estableix que l’usuari, o el familiar que el representi, 
tendrà el dret de saber, en qualsevol moment, quina és la situació en què es troba el seu expedient. 
Certament, té el dret, però resulta molt complicat accedir a la informació concreta i no hauria de ser 
així, quan es pot fer ús de les noves tecnologies i obtenir ràpidament aquesta informació via internet. 

Afirma que les modificacions que se puguin fer són molt poques i explica quines són les diverses vies 
d’accés a aquesta informació via internet, per fer notar que ell ho ha experimentat.    

Reitera la petició de transparència que fa el Grup Socialista i anuncia que presentarà aquesta petició a 
la Comissió del Codi Ètic, perquè aquest dret ciutadà s’ha de poder exercir via internet. Si no és així, 
pensaran que el PP ho fa per interessos polítics, atès que no existeix cap explicació de caràcter tècnic ni 
econòmic que justifiqui que no sigui possible. 

Reitera que si hi ha un treballador social a l’IMAS que pot tenir accés des del seu ordinador a tota la 
llista d’espera i la pot consultar, és clar que aquesta mateixa llista ha de poder ser consultada per 
qualsevol altra persona des d’altres ordinadors.    

La Sra. CIRER intervé i tanca el debat. 

Malgrat el Sr. Garau demostri que mai no li reconeixerà a ella ni experiència ni coneixement del sector 
que gestiona, li fa avinent que ella sí que li reconeix a ell una experiència, uns coneixements teòrics, 
una dedicació, etc. dins l’àmbit dels serveis socials.  

Tot i que ella no li demana que li reconegui el mateix, li fa avinent que no li consentirà mai que quan se 
parla de llista d’espera i de residències i d’atenció a la gent gran li digui –i ja ho ha fet en altres 
intervencions– que no se publiquen aquestes llistes perquè darrera s’hi amaga un interès polític.  

Li torna a dir que això no li consentirà. Fa notar que li és indiferent si ell comparteix o no els arguments 
sobre el motiu de no publicar la llista de necessitats, però mantendrà tot el que ha dit perquè són 
qüestions que ha parlat amb el personal tècnic de Gent Gran de l’IMAS. Assegura que pel que fa a 
aquesta qüestió farà costat a aquestes persones que treballen a l’IMAS.  

Li diu també que no entén com és possible que una persona tan hàbil, tan coneixedora de tots els 
procediments com ho és ell, no ho va posar en funcionament quan n’era responsable, si era tan fàcil, 
tan senzill i tan transparent, perquè d’aquesta forma l’actual equip ja s’ho hauria trobat instal·lat i ara 
no estarien aquí discutint aquesta qüestió.  

Observa que devia ser perquè el personal tècnic també li posava alguna objecció.  

Reitera que no li admetrà de cap manera que torni a dir que darrera el fet de no publicar aquestes llistes 
hi ha un interès polític. Li demana que precisi a quin tipus d’interès polític se refereix. Assegura que 
ella en cap moment ha pretès utilitzar cap recurs ni un de l’IMAS –i reitera que cap ni un– per un 
interès polític.  
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Diu al Sr. Garau que és ell qui haurà d’explicar en quin sentit ho diu, atès que és ell qui exposa aquesta 
acusació.  

Torna a dir que li admet totes les crítiques a la seva gestió, totes les crítiques pressupostàries, fins i tot 
li pot admetre tots els arguments amb els quals ell s’omple la boca quan afirma que el seu equip 
dedicava als serveis socials més doblers que ningú altre, tot i que realment les xifres demostrin que no 
és cert, però no li admetrà en cap moment l’acusació a què s’ha referit. Reitera també que l’acusació 
d’avui no és la primera, sinó que ja n’hi ha hagut d’altres, anteriorment.  

Per acabar, fa avinent que l’objecte del debat no és la qüestió informàtica que s’ha esmentat, sinó donar 
una resposta a una gent que està esperant un recurs, independentment de que es tracti d’una residència, 
d’un servei d’atenció domiciliària d’alta intensitat (SAD), d’un centre de dia, d’una prestació 
econòmica, etc.  

És aquest, el vertader repte que tenen els responsables de les institucions. Consegüentment, si el Sr. 
Garau vol fer feina en aquest sentit, la trobarà en disposició de col·laborar, perquè és la seva 
responsabilitat i en aquesta direcció fa feina, conjuntament amb el Govern balear.  

Finalment, li fa avinent que ella en tot moment defensarà els arguments que ha exposat, perquè 
considera que són els que acrediten i donen fe que la gestió de l’IMAS en matèria de llistes d’espera és 
la correcta.  

Sotmesa la proposta a votació, es rebutja per onze vots a favor (PSOE i MÉS per 
Mallorca), cap abstenció i devuit vots en contra (PP). 
 
 
PUNT 34. MOCIÓ DEL GRUP SOCIALISTA SOBRE EL PAGAMENT DEL 
DEUTE PENDENT. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
El Consell de Mallorca ha publicat a la seva plana web la notícia de que, després de la 
Conferència de Presidents del passat 28 de maig, el Govern liquidarà la totalitat del 
seu deute amb el Consell de Mallorca abans que finalitzi la legislatura. 
 
D'altra banda, la noticia també indica que el Govern està fent un esforç per liquidar-ho 
amb uns ingressos mensuals al Consell d'entre 16,5 i 17 milions d'euros. 
 
Si tenim en compte que el finançament anual del Consell, per la Llei de finançament 
de Consells Insulars, ha de ser de 180 milions d'euros, i que fent dotzenes parts són 15 
milions mensuals, i que el deute pendent amb el Consell Insular, a part d'aquest 
finançament, supera els 200 milions, el ritme de 17 milions mensuals no és suficient 
per liquidar el deute abans de maig de 2015. 
 
Coneguda la importància de que la situació econòmica de les institucions públiques 
sigui el més transparent possible. 
 
Sabut que la planificació és requisit per a una bona gestió. 
 
Atesa l'obligatorietat del compliment dels acords d'aquest Plenari. 
 
Per tots aquests motius, el GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA 
presenta pel seu debat i aprovació al proper Ple del Consell de Mallorca la següent 
MOCIÓ:  
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El Ple del Consell de Mallorca Insta el Govern de les Illes Balears a: 
 
Incloure dins del deute pendent a pagar al Consell de Mallorca  l'abonament dels 
interessos que ha generat i genera el deute financer contret per pagament de 
proveïdors. 
Fer públic un calendari concret de liquidació del deute pendent amb el Consell de 
Mallorca, de manera que el Consell pugui incloure aquest calendari dins del seu pla de 
tresoreria i la seva planificació en general. 
 

La Sra. SÁNCHEZ (PSOE) comenta que la pàgina web del Consell de Mallorca s’informa que el 
passat 28 de febrer, en la Conferència de Presidents, es va tractar el tema del calendari de pagament del 
deute i diu que el seu resultat fou satisfactori i que el Govern de les Illes Balears va anunciar que 
pagaria el deute pendent al consells insulars abans que acabi la legislatura. 

En aquesta mateixa informació que ha estat publicada es diu que el Govern de les Illes Balears està fent 
transferències d’entre 16,5 i 17 milions d’euros cada mes. Si se suma tot el que ha de rebre el Consell 
de Mallorca l’any 2014, que són els 180 M€ per la Llei de finançament més els convenis de PPB, RMI 
i places de gent gran, i se divideix pels dotze mesos de l’any, resulten precisament aquests 17 M€.  

Així doncs considera que a aquest ritme que s’indica en la pàgina web no s’estaria eixugant el deute 
que té el Govern de les Illes Balears amb el Consell de Mallorca i que bàsicament està conformat per 4 
de les 5 bestretes que s’han tramitat, els convenis de carreteres i llavors, a tancament de 2013, més de 
50 M€ del finançament de 2013. 

Un tema que desconeixen i que voldria que la Sra. Roig els aclarís és si en aquella reunió es va tractar 
el tema del deute pendent i si hi ha un calendari establert que es pugui fer públic. 

Pel que fa la segona part de la moció, recorda que ja fa anys que el conseller Alemany va defensar una 
moció per reclamar els interessos que li costava al Consell de Mallorca el deute que el Govern de les 
Illes Balears tenia pendent amb aquesta institució i, atès que ara saben que els crèdits ICO a finals de 
2014 hauran tengut un cost de 6,5 M€, consideren que s’haurien d’incloure aquests interessos en el 
deute pendent del Govern de les Illes Balears amb el Consell de Mallorca ja que la moció a què ha fet 
referència es va aprovar per unanimitat. 

La Sra. PALOU (MÉS per Mallorca) anuncia que el seu Grup votarà a favor d’aquesta moció. 

La Sra. ROIG (consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública) confirma que és cert que en la 
Conferència de Presidents es va tractar el tema del calendari de pagaments i informa que, des d’1 de 
gener fins a finals de maig, la Comunitat Autònoma li ha pagat al Consell de Mallorca 94 M€. 

Això vol dir que la Sra. Sánchez ha fet els comptes bé i que si la història hagués començat dia 1 de 
gener, ara anirien al dia en quant als pagaments però s’arrossega un deute d’anys anteriors. 

Actualment el conseller d’Hisenda i el director general del Tresor, ambdós del Govern de les Illes 
Balears, coneixen perfectament les necessitats de tresoreria del Consell de Mallorca i, en aquest sentit, 
existeix un compromís per tal de fer, en el segon semestre d’enguany, unes aportacions extraordinàries 
per anar liquidant el deute pendent. 

Lamenta que encara hagin d’estar parlant d’aquesta tema però, no obstant això, el Grup Popular votarà 
en contra d’aquesta moció perquè, com ja ha explicat, el director general del Tresor té el pla de 
tresoreria del Consell de Mallorca i coneix les seves necessitats. 

També explica que votaran en contra de la moció perquè el Grup Socialista presenta, de manera 
reiterada, mocions davant el Ple del Consell de Mallorca per reclamar coses a la Comunitat Autònoma 
que és quelcom que ja està fent l’equip de govern. 

En relació al tema del deute financer, comenta és cert que varen haver de concertar préstecs per pagar a 
proveïdors atès que no comptaven amb la liquiditat suficient per fer-ho però tot això ve provocat 
perquè aleshores ja hi havia un deute antic molt important. 
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Sobre la reclamació dels interessos informa que, com ja li va dir a la Sra. Sánchez en una altra ocasió, 
l’equip de govern del Consell de Mallorca reclamarà a la Comunitat Autònoma els mateixos interessos 
que el Grup Socialista li va reclamar quan governava. 

La Sra. SÁNCHEZ manifesta que no entén el sentit del vot del Grup Popular atès que el Ple del Consell 
de Mallorca va aprovar, per unanimitat, reclamar aquests interessos. 

Per altra banda, fa notar que calendari de pagament del deute és un poc confús pel que fa a les 
aportacions extraordinàries durant els propers mesos i creu que el podrien publicar en la pàgina web. 

Adverteix que la moció ve motivada perquè passa pena que no es paguin les 4 bestretes pendents ja 
que, si les han de pagar abans d’acabar la legislatura, les podrien haver inclòs en la Llei de finançament 
dels consells insulars. 

Quan la Sra. Roig parla d’aquesta llei de finançament, sempre assegura que no s’hauran de tornar les 
bestretes però no queda clar què passa amb les 4 bestretes pendents de pagament (2 del govern del Sr. 
Antich i 2 del govern del Sr. Bauzá) perquè mai no garanteix que es cobraran ja que, si bé assegura que 
no s’hauran de tornar les bestretes, no diu que tengui cap compromís del Govern de les Illes Balears de 
pagar les bestretes pendents i que suposen el deute més important. 

També voldria saber si aquestes bestretes computen en el deute pendent del Govern de les Illes Balears 
amb el Consell de Mallorca i si la Sra. Roig ho té present ja que, amb les liquidacions que s’estan fent 
amb tant de superàvit i haver acceptat 180 M€ de finançament en lloc dels 230 M€ que inicialment es 
reclamaven, passa pena que no diguin més endavant que no és necessari cobrar les bestretes pendents. 

Tot seguit recorda que, d’altra banda, en les propostes de resolució derivades del Debat de Política 
General, es va aprovar la publicació d’un pla de tresoreria d’acord amb la Llei 9/2013, de control del 
deute comercial, que inclogués informació als proveïdors sobre quan cobraran els seus deutes, cosa que 
no podran dir fins que Consell de Mallorca no sàpiga quan cobrarà. 

La Sra. ROIG li reitera a la Sra. Sánchez que el Grup Popular votarà en contra de la moció però el 
motiu no és que no se li comuniqui el tema de deute a la Comunitat Autònoma ni que no se faci la feina 
necessària per reclamar el pagament del deute pendent de la Comunitat Autònoma amb el Consell de 
Mallorca. 

El motiu pel qual votaran en contra és que no volen que torni a passar el fet de votar a favor d’una 
moció, per evitar que diguessin que no reclamaven el deute, i després ho facin servir per tergiversar la 
situació i dir que l’equip de govern no compleix els acords de Ple. 

Per altra banda li retreu a la Sra. Sánchez que hagi tardat tant en passar pena per cobrar les bestretes ja 
que en passa ara que, per primera vegada, s’ha disposat que les reconeixeran en els pressuposts. Potser 
hagués estat millor que haguessin passat pena un poc abans i així haguessin pogut cobrar alguna 
bestreta. 

Insisteix en el compromís de la Comunitat Autònoma que pagarà les bestretes ja que les pressupostaran 
i, per tant, el Consell de Mallorca les cobrarà, bestretes que sí tenen en compte en parlar del deute de la 
Comunitat Autònoma perquè hi estan incloses.  

A més a més, els proveïdors del Consell de Mallorca poden estar ben tranquils ja que actualment 
aquesta institució paga al dia. Totes les factures que entren a Tresoreria es paguen immediatament. 
Això la fa estar tranquil·la cosa que no podia dir fa dos anys. 

El pla de tresoreria, que trimestralment es comunica al Govern de les Illes Balears, és cert que s’ha de 
publicar però no sap si la Sra. Sánchez està al corrent que en aquests moments hi ha un projecte de 
decret per desenvolupar com s’ha de fer el càlcul de la mitjana de pagament de proveïdors. 

Actualment aquest decret és només un projecte que encara no està aprovat però pot informar que, 
d’acord amb els càlculs prevists en aquest projecte, el Consell de Mallorca acompleix àmpliament els 
terminis prevists de 60 dies (30 per comptabilitzar i 30 per pagar) i, per això, deia que tots els 
proveïdors d’aquesta casa cobren al dia. 

Finalment li diu a la Sra. Sánchez que pot estar tranquil·la perquè l’equip de govern està fent tota la 
feina necessària al respecte mantenint un contacte permanent tant amb el conseller com amb el director 
general del Tresor.  
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El compromís del Govern de les Illes Balears era pagar entre 16,5 i 17 milions d’euros mensuals i 
l’acompleixen. El seu compromís era fer unes aportacions extraordinàries en el segon semestre i 
l’acompliran i els proveïdors de la casa també poden estar tranquils perquè cobraran. 

Sotmesa 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 35. MOCIÓ DEL GRUP SOCIALISTA SOBRE L’APARCAMENT DE 
CAN VALLÈS DE DEIÀ. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

L’Ajuntament de Deià està duent a terme unes obres de condicionament del Jardí-
Hort de la finca de Can Vallès per tal de reconvertir-lo en un aparcament públic de 
634 m2., i del que en resultaran 18 places de cabuda per vehicles. 

Aquest Jardí-Hort forma part de la propietat del Casal de Can Vallès, immoble 
catalogat per l’Ajuntament i declarat Bé d’Interès Cultural l’any 1973. A més, es troba 
dins una zona declarada com a B.I.C., amb la categoria de “conjunt històric”, segons 
els antecedents que obren a la Comissió Insular de Patrimoni. 

L’Ajuntament de Deià té aprovat, des de l’any 2000, un Pla Especial de Protecció dels 
seus valors històrics, arqueològics, paleontològics, etnogràfics, arquitectònics, 
ecològics i paisatgístics. L’article 35 d’aquest mateix Pla estableix que l’Ajuntament 
haurà de donar compte a la Comissió Insular de Patrimoni Històric de Mallorca, de les 
autoritzacions o llicències concedides dins el termini màxim de deu dies. A hores 
d’ara, malgrat ja fa un temps que les obres ja s’han iniciat, l’Ajuntament no ha fet cap 
comunicació a la Comissió Insular de Patrimoni Històric. 

Sembla que aquesta actuació municipal ve antecedida de la signatura d’un conveni 
urbanístic entre la propietat privada de Can Vallès i la Corporació Municipal, en els 
quals es cedeix la utilització provisional a l’Ajuntament d’una part dels Horts de Can 
Vallès per fer-hi un aparcament provisional, a canvi del compromís de la Corporació 
de iniciar els tràmits urbanístics necessaris per poder canviar la normativa urbanística 
i permetre l’ús comercial en el subsòl. 

L’immoble de Can Vallès i els seus jardins estan considerats com un emblema al 
poble de Deià. L’escassa dimensió de l’aparcament projectat, l’afectació al seu entorn, 
així com el fet que, a més d’estar enquadrat dins un “conjunt històric”, estigui en el 
cor de la Serra de Tramuntana, declarada com a Patrimoni Mundial, provoquen que 
aquesta actuació no respecti els principis rectors de la Llei de Patrimoni de les Illes 
Balears, ni tampoc els fonaments de la declaració de la UNESCO. 

Per tots aquests motius, el GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA 
eleva a la consideració del proper PLE DEL CONSELL DE MALLORCA la següent 
MOCIÓ: 
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1.-El Ple del Consell de Mallorca manifesta el seu rebuig a l’actuació que està duent a 
terme l’Ajuntament de Deià en el Jardí-Hort de Can Vallès. 

2.-El Ple del Consell de Mallorca insta l’Ajuntament de Deià a decretar la immediata 
paralització de les obres de l’aparcament. 

3.-El Ple del Consell, a l’empar del que estableix l’article 35 del Pla Especial de 
l’Ajuntament de Deià i articles concordants de la Llei de Patrimoni Històric de les 
Illes Balears, requereix a l’Ajuntament de Deià que, de forma immediata, siguin 
lliurats a la Comissió Insular del Patrimoni Històric de Mallorca, tots els antecedents 
administratius i el projecte d’aparcament de Can Vallès, per la seva valoració per part 
dels tècnics de dita Comissió. 

 

El Sr. COLOM (PSOE) relata que, com és sabut, l’Ajuntament de Deià està a punt d’acabar una 
intervenció urbanística que, a nivell local, ha estat font de polèmica i que consisteix en l’habilitació 
d’un petit aparcament de 18 places de cabuda. 

Aquesta actuació s’ha duit a terme al jardí hort de l’edifici de Can Vallès, un edifici emblemàtic de 
Deià que està catalogat pel mateix ajuntament i que, a més a més, el conjunt es troba dins una zona 
declarada com a bé d’interès cultural (BIC) amb la categoria de conjunt històric. 

L’actuació de l’Ajuntament de Deià ha estat fortament criticada per organitzacions tan prestigioses com 
el GOB i ARCA, organitzacions que potser al Grup Popular no li mereixen excessiva consideració però 
al Grup Socialista sí que li mereixen tot el respecte. 

Allò que resulta cert és que l’edifici de Can Vallès, amb aquesta actuació, perd molt del seu encant. La 
pràctica eliminació d’aquest espai verd en ple centre de Deià, un lloc per on cada any passen milers de 
visitants, per substituir-lo per un petit aparcament de 18 places, de les quals n’hauran de cedir 4 als 
propietaris de l’edifici, és un absolut despropòsit sota el seu punt de vista perquè fa malbé a la imatge 
de la localitat i també a la de la serra de Tramuntana com a patrimoni cultural de la humanitat. 

Assegura que és plenament conscient del que significa l’autonomia municipal i que l’Ajuntament de 
Deià té aprovat un pla especial, des de l’any 2000, de protecció dels seus valors històrics, 
arquitectònics i paisatgístics que li permet a la corporació municipal, amb sobirania plena de les seves 
competències, no necessitar l’autorització prèvia de la Comissió Insular de Patrimoni Històric. També 
puntualitza que en les normes subsidiàries de Deià aquest aparcament ja estava planificat. 

Malgrat tot això, tant el pla especial com la Llei de patrimoni històric de les Illes Balears exigeixen que 
l’Ajuntament doni compte, a la referida Comissió de Patrimoni, de les autoritzacions o llicències que 
s’hagin concedit dins les zones qualificades com a conjunt històric en un termini màxim de 10 dies. 

L’obligació de donar compte, per part de l’Ajuntament, a la Comissió de Patrimoni no és, sota el seu 
punt de vista, una simple declaració d’intencions o de bona voluntat sinó que s’ha d’entendre com un 
mecanisme de control administratiu encara que sigui a posteriori. 

Dins el dret públic hi ha multituds d’exemples que, en pro del principi d’eficàcia administrativa, 
determinades competències administratives que són objecte de tutela per part d’una administració 
superior són substituïdes per controls de legalitat a posteriori i precisament això és el que, amb aquesta 
moció, reclamen que es faci. 

Ha passat més d’un mes des de l’inici de les obres, que ja semblen que estan a punt d’acabar, i en el 
moment de registrar aquesta moció no hi havia constància que l’Ajuntament de Deià hagués comunicat 
res a la Comissió de Patrimoni. 

Avui dematí, durant el decurs del Ple, el conseller Sr. Crespí ha tengut l’amabilitat de mostrar-li una 
sèrie de documentació on figurava una comunicació de l’Ajuntament de Deià, a posteriori de tot això i 
segurament d’arran d’aquesta moció, mitjançant un fax a la Comissió Insular de Patrimoni on 
s’adjuntava la llicència i el pressupost però entén que no és aquesta la manera de donar compte que 
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exigeix la llei per tal que la Comissió de Patrimoni pugui supervisar l’actuació de l’Ajuntament i, si 
escau, hi pugui dir la seva. 

De totes maneres, per si això no fos suficient i per més complicació, sembla que aquest aparcament no 
és més que el fruit d’una cessió temporal d’ús, és a dir, que la propietat privada de Can Vallès cedeix 
una part del seu jardí hort durant un termini de 20 mesos ampliable –malgrat que quedarà 
irremissiblement transformat– en virtut d’un conveni urbanístic que conté el compromís de 
l’Ajuntament de procedir a un canvi de la normativa urbanística per permetre uns locals comercials en 
el subsòl, canvi que necessàriament no ha dependre de l’Ajuntament sinó que haurà de ser autoritzat 
per la Comissió d’Urbanisme amb el vistiplau previ de la Comissió de Patrimoni. 

En conclusió assenyala que l’apartat de propostes d’acord de la moció conté tres punts. Els dos primers 
són, per dir-ho de qualque manera, declaracions polítiques o de manifestació de voluntat perquè, 
d’entrada, estan obligats, com no pot ser d’altra manera, a respectar el principi d’autonomia local i la 
voluntat de l’Ajuntament de Deià que comentava abans i, efectivament, el Consell de Mallorca no 
compta amb cap instrument per poder actuar-hi d’ofici i ordenar la paralització d’aquesta actuació.  

En canvi, el tercer punt sí que és ben diferent i consisteix en fer complir allò que explicita la Llei de 
patrimoni històric de les Illes Balears i que és l’obligació que té l’Ajuntament no tan sols de donar 
compte de la llicència sinó de lliurar tota la documentació i el projecte d’aquesta actuació perquè, en tot 
cas, la Comissió de Patrimoni s’hi pugui pronunciar i entén que aquest tràmit no s’ha complert i, per 
tant, espera que des del Grup Popular, encara que sigui per imperatiu legal, votin a favor d’aquest tercer 
punt. 

El Sr. FONT (MÉS per Mallorca) manifesta que MÉS per Mallorca comparteix completament els 
arguments del Grup Socialista i, per tant, donarà suport a aquesta moció. 

No obstant això, hi voldria afegir un aspecte important. Aquí estan discutint una filosofia urbanística o 
mediambiental i fa notar que s’ha publicat en els mitjans de comunicació que des del Consorci Serra de 
Tramuntana es convoca una ajuda d’1 M€ per restaurar el patrimoni paisatgístic de tota la serra, ajuda 
que els pareix molt bé a l’espera de veure com es reparteix al final però, malgrat això, és positiu que es 
destinin recursos a restaurar el patrimoni de la serra de Tramuntana. 

Emperò, per altra banda, també hi ha el patrimoni urbà –que és tan important com el patrimoni rural o 
paisatgístic– ja que la fesomia dels pobles de la serra de Tramuntana no pot canviar així com així i 
precisament aquest aparcament del qual estan parlant implica un canvi absolut de la fesomia del poble 
de Deià. 

Adverteix que el seu Grup respecta absolutament l’autonomia municipal i reconeix que l’Ajuntament 
de Deià té plena potestat per decidir si s’adapta a la normativa urbanística aprovada i per decidir què 
fer, o deixar de fer, amb aquest aparcament. Ara bé, una altra cosa és que Patrimoni del Consell de 
Mallorca també hi pugui dir la seva. 

A més de tot això, creu que la part essencial és que si volen conservar tot el paisatge de la serra de 
Tramuntana, que és patrimoni de la humanitat, no poden estar d’acord, de cap manera, que un poble tan 
característic de la serra de Tramuntana com és Deià, amb unes peculiaritats molt pròpies dels municipis 
de la serra, ara s’alteri per la transformació que suposa la construcció d’aquest aparcament al centre del 
poble. 

Per acabar reitera que MÉS per Mallorca votarà a favor d’aquesta moció sobretot d’acord amb el sentit 
que ha explicat de mantenir els actuals aspectes visual i estructural del poble de Deià com a municipi 
de la serra de Tramuntana. 

El Sr. ROTGER (vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports) anuncia que aquesta moció no pot 
rebre el suport de l’equip de govern perquè, tal i com ha manifestat el Sr. Colom, els dos primer punts 
d’acord són de posicionament polític. 

A continuació li comenta al Sr. Colom que, com deu saber, el dret urbanístic és una disciplina legal 
completament regulada. 

Fa notar també que al Grup Popular li mereixen respecte les entitats com el GOB o ARCA i, tant és 
així, que el mateix dia que ARCA es va interessar per aquest tema, el Servei de Patrimoni es va 
desplaçar a Deià per conèixer la situació d’aquest assumpte. 



 109

En relació al primer punt, que diu que el Ple del Consell de Mallorca manifesti el seu rebuig a 
l’actuació que està duent a terme l’Ajuntament de Deià al jardí hort de Can Vallès, observa que es 
tracta d’una opinió política que aquest òrgan –el Ple– no té competències per poder dur a terme ni està 
avalada per cap tipus d’informe tècnic i considera que no seria bo encetar aquestes opinions polítiques 
al Ple ni obligar els consellers a posicionar-s’hi perquè el cas de Deià no és diferent als casos d’altres 
municipis de la serra de Tramuntana. 

En quant al segon punt, que demana que el Ple de Consell de Mallorca insti l’Ajuntament de Deià a 
declarar la immediata paralització de les obres de l’aparcament, explica que aquest Ple no té 
competències per dur a terme aquesta declaració. 

Sobre aquest punt afegeix que els tècnics de Patrimoni s’han desplaçat a Deià i han comprovat que 
l’obra se correspongui amb allò que contempla el Pla Especial de Protecció i, per altra banda, val a dir 
que el solar no ha estat aplanat, es manté l’escalonament de l’hort i es conserva bona part dels 
tarongers. 

Per altra banda adverteix també que Can Vallès, si bé consta al catàleg municipal de béns de protecció 
cultural, no gaudeix de la declaració de BIC ni com a bé cultural. El nucli de Deià compta amb un pla 
especial de conjunt històric des de l’any 2000 i en l’esmentat pla figura, tal i com es constata al plànol 
adjunt, l’aparcament situat a l’hort de Can Vallès. 

Pel que fa al tercer punt d’acord, diu que l’Ajuntament de Deià està en vies d’acomplir el tràmit de 
comunicació de la llicència i, evidentment, els tècnics del Departament de Patrimoni duran a terme el 
posicionament administratiu que calgui. 

Finalment reitera que la moció no pot rebre el suport del Grup Popular per tots els arguments que li ha 
donat en relació a cada punt d’acord de la moció. 

El Sr. COLOM indica que no li estranya que el Grup Popular no doni suport als dos primers punts 
d’acord de la moció perquè, com ja ha reconegut, són dos punts amb un caire més d’opinió. 

No obstant això, cal tenir en compte que el Ple de Consell de Mallorca ha fet molts de pronunciaments 
polítics mitjançant propostes d’acord i ha opinat sobre moltes coses tant que, fins i tot, una vegada 
varen estar a punt de declarar la guerra a Israel, és a dir, que queda palès que no és una qüestió de 
competències sinó d’opinió política. 

A part d’això, vol cridar l’atenció sobre un aspecte. Potser que l’aparcament no sigui il·legal –de fet, no 
hi ha trobat cap il·legalitat– però sí que l’actuació de l’Ajuntament de Deià és molt contradictòria 
perquè ha consultat la fitxa de protecció de l’edifici i en l’apartat d’actuacions i propostes, en relació a 
les actuacions que s’hi poden dur a terme, diu textualment: “Protección general. Restauración de los 
estucos de la fachada.../... Conservación de los jardines anexos” i, per això, sosté que l’actuació és, 
com a mínim, contradictòria i creu que el Ple del Consell de Mallorca hi pot opinar. 

En quant al tercer punt de la moció insisteix que no creu que un simple fax comunicant el pressupost i 
qui ha fet l’obra serveixi per donar compliment a aquest tràmit. 

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). 
 
 
PUNT 36. MOCIÓ DEL GRUP SOCIALISTA SOBRE EL LAICISME. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
L’article 16.3 de la Constitució Espanyola defineix que cap confessió tindrà caràcter 
estatal. Aquest precepte és la base per establir l’aconfessionalitat de l’Estat. 
 
Malgrat això, són nombroses les ingerències entre el poder públic i la religió. 
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Des de condecoracions a icones religioses, com recentment ha fet el Ministre de 
l’Interior Fernández Díaz, passant per funerals d’estat i tot un seguit d’actuacions i 
cerimonials per part dels poders i responsables públics i càrrecs electes que 
contradiuen aquesta  neutralitat de l’Estat respecte a les confessions. 
 
El context social, moral i cultural de la societat mallorquina del segle XXI no té res a 
veure amb els inicis de la Transició democràtica i, ni molt manco, a la dels anys 50. 
on es varen subscriure els acords internacionals amb la Santa Seu, privilegis 
confessionals renovats per un Govern pre-constitucional, just un mes abans d’aprovar 
la Constitució. Els darrers anys la societat ha experimentat una profunda 
secularització i han estat nombroses les lleis que han avançat en el laïcisme i en el 
reconeixement de la diversitat, pluralitat i igualtat davant la llei: des de la llei de 
matrimoni entre persones del mateix sexe, la llei d’interrupció voluntària de 
l’embaràs, la llei d’igualtat entre dones i homes, la reproducció assistida, la llei 
d’identitat de gènere, així com la supressió d’honors al Santíssim sacrament. 
 
Des del convenciment que cal revisar i derogar els actuals acords entre Espanya i el 
Vaticà en el marc d’aprofundir en la laicitat de l’Estat, clarificant definitivament les 
relacions entre les administracions públiques i les diferents religions, així com molts 
d’altres aspectes com el finançament confessional i l’escola pública i laica,  el GRUP 
SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA  presenta la següent MOCIÓ pel seu 
debat i aprovació al proper Ple de la institució: 
 
1. El Consell de Mallorca respectarà l’aconfessionalitat, eliminant qualsevol 
iconografia religiosa dels espais públics de la institució. 
 
2. El Consell de Mallorca establirà un protocol que respecti la laicitat  en els actes 
públics, cerimònies institucionals, així com  en l’exercici de les funcions dels càrrecs 
públics i electes de la institució. 

 

La Sra. PRESIDENTA informa que la Unió d’Associacions de Mallorca ha sol·licitat intervenir 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 Sra. Fátima Báñez, ministra de Treball i Seguretat Social, s’encomana a la verge del Rocío per sortir 
de la crisi, el ministre d’Interior, Sr. Jorge Fernández Díaz, assegura que Santa Teresa intercedeix per 
aconseguir la recuperació d’Espanya, el president del Govern de l’Estat, el Sr. Rajoy, que jura el seu 
càrrec amb la seva mà sobre la Bíblia, crucifixos a les escoles públiques, funerals d’estat, i evidentment 
símbols religiosos en tots els edificis del nostre estimat Consell de Mallorca. 

És normal que tot això pugui ocórrer en un país teòricament aconfessional, com és Espanya? No!, i la 
clau es troba en l’article 16 de la Constitució Espanyola, que indica que a Espanya ‘cap confessió 
religiosa tendrà caràcter estatal’. En altres paraules: Espanya és un país aconfessional, entès com a 
sinònim de laic.  
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Marcar la X a favor de l’església catòlica en la declaració de la Renda és una altra anomalia dins el 
sistema aconfessional. L’Estat espanyol ja no pot confondre, com abans, les seves finalitats i els seus 
objectius amb els de cap comunitat religiosa.  

La resposta majoritària és que en un país com Espanya no hi hauria d’haver crucifixos en els edificis 
públics. I vostès, senyores i senyors de l’equip de govern del Consell de Mallorca n’haurien de prendre 
nota, d’aquest fet, perquè és contrari al principi de laïcisme pel fet que propicia la confusió entre els 
fins religiosos i els fins públics.  

A més a més, senyores i senyors del PP, la presència de crucifixos pot provocar, també, una certa 
desigualtat respecte a la resta de creences religioses, fins i tot afectar la llibertat de qui no professi cap 
fe religiosa.  

S’ha de considerar que, en les parets dels hospitals (per posar un exemple) la presència de crucifixos 
podria molestar persones creients i practicants d’altres religions o gent que no en practica cap, pel fet 
que envaeix un àmbit públic i evoca els temps del nacional catolicisme.  

La nostra entitat considera que s’ha d’actuar amb respecte cap a totes i cadascuna de les creences de la 
gent, sense imposar-ne cap, i que en els centres públics no es pot tenir aquesta actitud d’imposició que 
és una rèmora del passat. S’ha d’acceptar allò que expressa la Constitució Espanyola sobre aquesta 
qüestió pel que fa a un estat aconfessional. El fet que ‘sempre ha estat així’ no ens val, com excusa.  

En una paraula, com va dir Jesús, ‘donem al Cèsar el que és del Cèsar, i a Déu el que és de Déu’. 

Res més i moltes gràcies.”  

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

Fa notar la coincidència que hi ha entre l’explicació que ella farà de la moció i tot el que acaba 
d’exposar el Sr. Pere Felip.  

Recorda que durant aquesta legislatura el Partit Socialista, conjuntament amb els altres Grups polítics 
d’aquesta institució, va fer una proposta per aprofundir en la qualitat democràtica del Consell de 
Mallorca i n’és un exemple el Codi Ètic.  

Diu que avui el Grup Socialista avança una passa més i presenta una proposta per aprofundir encara 
més en aquesta mateixa direcció, concretament en l’aspecte del laïcisme.  

La base a què se refereix és molt clara: l’article 16.3 de la Constitució Espanyola, que estableix que 
“cap confessió tendrà caràcter estatal”; aquest és el precepte per establir la aconfessionalitat de l’Estat 
espanyol.  

Assenyala que, tot i existir aquest precepte, se produeixen moltes ingerències entre els diferents àmbits 
públic i religiós, com ara les condecoracions religioses que va atorgar recentment el ministre de 
l’Interior, els funerals d’estat i tot un seguit d’actuacions i cerimonials que estan molt consolidats per 
part dels poders públics i els càrrecs electes, que contradiuen aquesta neutralitat de l’Estat respecte a les 
diferents confessions. 

Considera que el context actual no té res a veure amb el context de l’any 1978 pel que fa als àmbits 
moral i cultural de la societat mallorquina del s. XX en què es varen subscriure els acords 
internacionals amb la Santa Seu.  

Observa que aquests acords se varen signar abans de la Constitució Espanyola però des d’aleshores la 
societat s’ha transformat i s’ha secularitzat, amb la promulgació de lleis que han aprofundit en 
l’esmentat laïcisme amb la intenció de garantir la diversitat, la pluralitat i la igualtat davant la llei, com 
ara la Llei del matrimoni entre persones del mateix sexe, la llei de la interrupció voluntària de 
l’embaràs, la llei d’igualtat entre homes i dones, la llei de reproducció assistida, etc. i també la 
supressió d’honors al santíssim sagrament.  

Fa avinent que a Mallorca hi conviuen moltes religions, hi viuen molts cristians, musulmans i jueus i 
han augmentat molt també la comunitat sikh i la budista. També hi ha moltes persones que no 
professen cap tipus de confessió religiosa i es declaren atees o agnòstiques.  
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Per aquesta raó, considera que els espais públics han de ser integradors, universals, han d’acollir 
tothom. Opina que no existeix millor fórmula que aquesta neutralitat de l’Estat.  

Diu que el seu Grup està convençut que s’ha de plantejar un debat sobre la derogació dels actuals 
acords entre Espanya i el Vaticà en el marc d’aprofundir en l’esmentat laïcisme, i clarificar de forma 
definitiva les relacions entre les administracions públiques i les religions a més d’altres aspectes, com 
ara el finançament confessional, l’escola pública i laica.  

Per acabar, llegeix textualment les dues propostes que conté la moció que presenta el Grup Socialista 
sobre el que ha explicat. 

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

Diu que, atès que durant aquests dies, per raó de l’abdicació del rei se revoca el consens de l’any 1978 
a Espanya, s’ha de destacar especialment que una de les qüestions que se varen consensuar va ser 
precisament la laïcitat de l’Estat espanyol per tal d’aconseguir un veritable Estat laic.  

Observa que la situació a dia d’avui és molt diferent a la de l’any 1978, perquè aleshores representava 
una aposta molt forta, després de segles de passejar reis i noblesa davall pal·lis. Fa notar que 
precisament dins la pròpia sala de Plens d’aquesta institució es pot observar un quadre que evoca un 
episodi històric del s. XIII, i s’ha seguit el mateix procediment des del s. XIII fins al s. XX.  

Destaca, com ho ha fet també la Sra. Cano, la gran diversitat de creences religioses de la ciutadania de 
Mallorca perquè el seu Grup defensa també el dret de cada persona a decidir lliurement sobre aquest 
tipus de creences. 

Opina que els crucifixos han d’estar dins les esglésies, i atès que aquestes estan obertes, hi pot accedir 
tothom que ho desitgi.  

Tot seguit explica que en els presbiteris de les esglésies només hi pot haver un crucifix, raó per la qual 
qüestiona que, després de les darreres eleccions, quan se va constituir l’actual corporació del Consell de 
Mallorca, dins la sala de Plens n’hi havia tres. Esmenta com a dada curiosa que n’hi havia més dins la 
sala de Plens que dins la Seu, on només n’hi ha un. Tot i que aquest fet, evidentment, no té cap altra 
transcendència, considera que hauria de fer pensar per evitar ser més papistes que el Papa.  

Es mostra convençut que aquesta és una opinió compartida per tots els membres de l’actual corporació 
del Ple. 

Fa notar també que ara s’haurà de retirar el bust del rei Joan Carles I, obra de l’escultora Remigia 
Caubet, raó per la qual se podria aprofitar l’avinentesa per fer un esforç conjunt en el sentit que, atès 
que se desitja tenir unes institucions laiques, que també ho semblin, i retirar el crucifix de la sala de 
Plens i la resta d’iconografia que hi ha a la institució.  

Atès que aquest crucifix té una relació important amb el Consell de Mallorca, iniciada ja en temps de 
l’antiga Diputació Provincial, és obvi que no es tracta de deixar la imatge en un magatzem, però una 
cosa és que estigui exposada i una altra ben diferent és que presideixi una sala de Plens. Diu que és 
aquest, exactament, el parer del seu Grup polític.  

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

Fa notar que allò que és ben evident és que l’actual equip de govern no ha afegit durant el seu mandat 
cap element religiós en cap dependència del Consell de Mallorca. 

Demana als membres de l’oposició que li expliquin per què, quan ells governaven, no varen manifestar 
aquesta intenció. 

Assenyala que s’ha eliminat de l’edifici del carrer General Riera de Palma una imatge que representava 
el Corpus Christi, que s’exposava a l’entrada.  

Pel que fa a la sala de Plens, els recorda que està declarada BIC, raó per la qual no és als membres de la 
Corporació a qui pertoca prendre decisions en aquest sentit, sinó al personal tècnic i als organismes 
competents en aquesta matèria. Fa notar que aquesta imatge es troba emmarcada en el programa 
cultural d’aquesta institució.   

Reitera que aquest equip de govern no ha incorporat cap element religiós, com a corporació, a les festes 
i als actes als quals s’hagi assistit.  
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Per les raons que ha explicat, diu que no s’entén que sigui necessari aprovar, amb caràcter general, una 
moció en aquests termes. 

Assenyala que s’ha de tenir present el bagatge històric d’aquesta institució, pel fet que està lligat a un 
fet religiós, la conquesta cristiana de l’illa de Mallorca, avalada pel Papa i el Vaticà. És obvi que si ens 
situam en els orígens del Regne de Mallorca hi trobarem també un sentiment religiós. Fa notar que n’hi 
ha prou d’observar els vitralls de la sala de Plens per entendre que el fet religiós era present arreu. 

Reitera els arguments anteriors i destaca que els elements religiosos que hi pugui haver encara a la 
institució hi són per raó de la seva condició de BIC i per la lectura històrica que cal fer-ne. 

Per les raons que ha explicat, el parer del Grup Popular és que no té cap sentit votar a favor d’aquesta 
moció. 

La Sra. CANO intervé a continuació. 

En primer lloc, agraeix el suport del Grup MÉS per Mallorca. 

Assenyala que el seu Grup proposa fer un replantejament general de la iconografia religiosa en tots els 
edificis públics, en general, i en el Consell de Mallorca en particular. Puntualitza que no es tracta d’una 
petició concreta referida al Sant Crist de La Sang.  

Tot i això, observa que aquesta imatge no ha estat sempre situada a la sala de Plens, sinó que abans 
estava en el despatx de la Presidència. Fa un parell d’anys que va obtenir la consideració de BIC, 
vinculada al quadre, raó per la qual de la mateixa forma que ara es troba en la sala de Plens per voluntat 
política, no s’ha d’oblidar que abans va estar situat a la sala de la Presidència.  

Manifesta la seva coincidència de parer amb el Sr. Ensenyat en el sentit que ara podria ser el moment 
adequat per canviar-lo de lloc, aprofitant que s’ha de canviar el bust del rei Joan Carles I. Reitera que 
seria una bona ocasió per aconseguir aquesta nova perspectiva. 

Diu que el Grup Socialista no ho havia fet durant la passada legislatura perquè els plantejaments se fan 
quan se pensen i quan se considera oportú perquè se vol aprofundir en qualitat democràtica.  

Observa que el laïcisme és democràcia, perquè significa que un espai públic, des del respecte a la 
història, a les tradicions i a la cultura, evidentment, vol tenir també elements que pertanyen a la cultura 
pública, que té rituals públics i civils que són diferents als elements típicament religiosos, i és justament 
això el que demana el Grup Socialista.  

Recorda també que el dia de la presa de possessió de l’actual equip de govern se va decidir posar una 
imatge del Sant Crist. El Grup Socialista volia reivindicar el seu dret constitucional i la seva llibertat de 
consciència, i ho va fer; cadascú va poder fer el mateix, perquè no existeix un protocol determinat en 
aquest sentit, com ha de ser.  

Insisteix a destacar que l’únic que se demana és que se posi un poc d’ordre en aquest sentit, perquè no 
sigui necessari reivindicar els drets de les persones pel fet que ni tan sols s’hagi pensat en la possibilitat 
que les persones membres de la corporació puguin ser cristianes, musulmanes, jueves o atees.  

Actualment es dóna per fet que han de ser catòliques, raó per la qual el seu Grup opina que els espais 
públics han de ser de tota la ciutadania, independentment de les creences de cadascú.  

Finalment, fa notar que el laïcisme no és cap croada, no va en contra de res ni de ningú, sinó tot el 
contrari, és una proposta d’inclusió i d’integració. 

El Sr. ENSENYAT intervé a continuació. 

Reitera els arguments anteriors i destaca que, per les raons que ha explicat abans, és ara, el moment 
adequat per fer els canvis.  

La Sra. PRESIDENTA intervé tot seguit. 

Reitera que el Grup Popular votarà en contra d’aquesta moció, tal com ja ha anunciat abans el Sr. 
Rotger.  

Assenyala que, si s’hagués de dur fins a l’extrem tot allò que planteja l’oposició, el que s’hauria de fer 
és tancar el Consell de Mallorca i anar-se’n a un altre edifici. És obvi que la seu del Consell de 
Mallorca és plena de símbols religiosos, però s’ha d’acceptar que aquest edifici és fruit de la nostra 
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història; en som hereus i no la podem canviar, és la que és. També és clar que forma part de la nostra 
llibertat d’entendre les coses. 

A continuació fa avinent que, si s’han d’eliminar tots els símbols religiosos que hi ha dins la sala de 
Plens s’ha de començar per llevar els vitralls, perquè hi ha creus pertot, i també estan catalogats com a 
BIC.  

A més, s’han de retirar també tots els quadres que hi ha dins la institució, perquè són símbols 
religiosos. Posa l’exemple dels quadres de mossèn Alcover i de mossèn Costa i Llobera, que vesteixen 
una sotana. També en són un exemple les casulles que estan exposades en una vitrina, i el moble 
destinat a guardar casulles; aquest és un moble magnífic, però també és un símbol religiós.  

Considera que totes les institucions que tenen un cert caràcter històric contenen símbols de la història 
de Mallorca, per la qual cosa no s’ha d’eliminar, per raons artístiques i estètiques, representatives del 
valor patrimonial que tenim.  

Diu que és evident la simbologia religiosa, perquè som fruit d’una història, i és evident també que 
vivim en un estat aconfessional. Tot i això, no considera que s’incompleixi l’article 16 de la 
Constitució Espanyola.  

Per acabar, es mostra convençuda que no és aquest, el principal problema que té la societat 
mallorquina. També mostra estranyesa per aquesta petició, plantejada ara de cop, atès que prové del 
Grup Socialista, que ha governat anteriorment aquesta institució. Tot i això, cadascú defensa allò que 
considera oportú.   

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). 

 

INTERPEL·LACIONS 

PUNT 37. INTERPEL·LACIÓ DEL GRUP POLÍTIC MÉS PER MALLORCA 
SOBRE SUBVENCIONS PER A MUNCIPIS PER ELABORAR EL CATÀLEG 
DE CAMINS PÚBLICS. 
 
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 al proper Ple ordinari la següent  

INTERPEL·LACIÓ: 

TEMA:  Subvencions per a municipis per el·laborar el catàleg de camins públics. 

 

El Sr. ENSENYAT (MÉS per Mallorca) comença la intervenció dient que el seu Grup no estava segur 
si presentar una moció de reprovació de la consellera o una interpel·lació i al final s’ha decidit per la 
interpel·lació no fos cosa que en acabar la legislatura donin un premi al conseller o consellera de qui 
hagin demanat la dimissió més vegades o hagin reprovat més i resulti que la Sra. Soler se’n dugui el 
premi. 

Fa notar que aquesta ha estat una manera simpàtica d’estirar-li les orelles per una qüestió que s’ha 
discutit en diferents ocasions al Ple del Consell de Mallorca i que és la possibilitat de treure una línia 
d’ajudes per als ajuntaments per l’elaboració dels seus catàlegs de camins públics. 

Reitera que el tema s’ha tractat un parell de vegades, ha sortit en dues ocasions en el Debat de Política 
General, s’han aprovat mocions al respecte per unanimitat de tots els grups i, fins i tot figurava en una 
relació de subvencions que s’havien de donar però per acord del Consell de Govern es va retirar. 
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Així doncs, el motiu d’aquesta interpel·lació és saber com ho faran atès que el Ple de Consell de 
Mallorca, que és l’òrgan sobirà per damunt de l’equip de govern, ha decidit obrir aquesta línia d’ajuts 
perquè els ajuntaments puguin fer els seus catàlegs de camins però llavors resulta que no ho fan. 

Recorda que moltes vegades s’han omplert la boca del potencial turístic que suposa el turisme 
senderista que cada vegada és més nombrós a Mallorca, o el turisme que ve a practicar mountain bike 
que també és de cada vegada més nombrós a Mallorca i, concretament, a la serra de Tramuntana. 

Per tal de desenvolupar aquesta activitat econòmica és necessari que hi hagi xarxes. Ja existeixen 
xarxes com la Ruta de Pedra en Sec i d’altres que hi pugui haver però el que resulta cert és que els 
ajuntaments, per fer els catàlegs de camins públic, han de comptar amb les eines necessàries per regular 
la titularitat pública d’un camí en els respectius catàlegs municipals. 

En definitiva es tracta d’esbrinar si ho faran o no, o si caldrà prendre un acord que revoqui l’acord 
anterior, és a dir, que s’ha d’aclarir el quid de la qüestió. 

La Sra. SOLER (consellera executiva de Medi Ambient) anuncia que, si no hi contraordre, al primer 
ple que se celebrarà el proper mes de juliol anirà la convocatòria perquè els ajuntaments puguin 
demanar la col·laboració per l’assistència tècnica del Departament de Medi Ambient. 

Afegeix que creu que l’informe ja està signat (es va signar ahir o s’ha signat avui) i adverteix que, 
durant tots els anys que han tret aquesta convocatòria, ho han fet malament ja que Medi Ambient no en 
té les competències i ara, per fer-ho bé, els exigeixen que el conseller executiu de Cooperació Local, 
Sr. Coll Martorell, signi un decret que autoritzi el Departament de Medi Ambient a donar aquesta 
assistència tècnica als ajuntaments. 

A més a més, s’haurà de modificar el Reglament del pla d’obres i serveis per obrir la possibilitat que la 
subvenció o ajuda no només sigui econòmica sinó que també es pugui donar assistència tècnica als 
ajuntaments per confeccionar aquests catàlegs. 

Remarca que, fins ara, s’ha fet tot molt malament i ara que, per primera vegada, ho volen fer tot bé i 
treure la convocatòria, MÉS per Mallorca ha muntat un rebombori a través de la premsa i és perquè no 
s’informen de res: abans d’informar-se, primer se’n van a la premsa. 

Recorda, igualment, que s’havia dit que aquestes ajudes s’havien de tramitar via subvenció i, quan 
l’expedient va anar a fiscalització, Intervenció General va dir que no havia de ser subvenció sinó 
col·laboració i aquí radica el canvi. 

Constata que, per a aquest tema, no se poden –ni s’ha pogut mai– donar subvencions i, per tant, se 
n’han de canviar els criteris, és a dir, que no se’n donaran subvencions però se’n subscriuran convenis 
de col·laboració amb els ajuntaments que tenguin interès que el Consell de Mallorca els ajudi a redactar 
els seus catàlegs de camins públics. 

Fa constar que ara, per primera vegada des de l’any 1997, aquestes ajudes es tramitaran així com toca: 
s’hauran fiscalitzat, hauran passat tots els tràmits, comptaran amb tots els informes pertinents i duran la 
convocatòria a Ple. 

Assenyala que l’equip de govern únicament està posant ordre a aquelles qüestions que, fins avui, s’han 
fet malament i recorda aquest tema va començar l’any 1997 en una reunió de secretaris d’ajuntaments 
amb el Consell de Mallorca on els ajuntaments posaren de manifest que necessitaven ajuda del Consell 
de Mallorca per la redacció dels seus catàlegs. 

Arran d’això el Consell de Mallorca va demanar als ajuntaments qui volien que redactàs els catàlegs. 
Aquests s’han anat redactant i entre 1997 i 2012 se n’han redactat 34 i n’hi ha 8, més o manco, de 
pendents que encara no s’han fet i que imagina que ara, en treure la convocatòria, aquests ajuntaments 
li demanaran al Consell de Mallorca que els ajudi a fer-los. 

Assenyala que tot el que va voler vendre MÉS per Mallorca que el Consell de Mallorca retirava les 
subvencions no és cert sinó que respon al fet que a l’hora de fiscalitzar l’expedient la Intervenció 
General va fer l’observació que l’expedient s’havia de tornar enrere perquè no era una subvenció sinó 
una col·laboració i ara, quan ha tornat a fiscalització l’expedient, els han dit que no és competència del 
Departament de Medi Ambient sinó de Cooperació Local. 

No obstant això i vist que els tècnics pertanyen al Departament de Medi Ambient, el Departament de 
Cooperació Local farà una delegació d’aquestes competències a favor de Medi Ambient.  
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Per concloure, reitera que si tot marxa així com toca, en el proper Ple del mes de juliol es podrà 
aprovar, entre tots, la convocatòria per fer els convenis de col·laboració amb els ajuntaments que vulgui 
redactar els seus catàlegs de camins públics. 

El Sr. ENSENYAT recorda que la darrera vegada que va tenir l’oportunitat de fer-li una pregunta oral, 
fa devers 3 o 4 mesos, relativa a aquesta qüestió, la Sra. Soler li va mostrar un feix de papers que deia 
que era la convocatòria que en 15 dies estaria publicada i aleshores no li va parlar de l’existència de cap 
problema. 

En tot cas, la moció es va aprovar per unanimitat fa un any i, per tant, es dedueix que el procés 
d’aquesta convocatòria no s’haurà fet aviat però ja li val si el fan bé encara que sigui a poc a poc. 

De totes maneres, si fa un any que s’aprovà la moció, si llavors feren una pregunta i li respongueren 
que la convocatòria es publicaria en 15 dies però passà el temps i no la treuen, si hi ha ajuntaments que 
els han comentat que han demanat col·laboració al Departament de Medi Ambient i el director insular 
els ha dit que ja no presten aquest tipus de servei sense més explicacions i, sobretot, si ha desaparegut 
del Pla Estratègic de Subvencions, la Sra. Soler ha d’entendre que a MÉS per Mallorca se li plantegin 
dubtes sobre si aquesta qüestió anirà endavant o no. 

Per concloure, li agraeix a la Sra. Soler la seva explicació i assenyala que estaran atents a l’evolució 
d’aquesta convocatòria i, quan surti, li donaran l’enhorabona per la feina feta.  
 
 
PUNT 38. INTERPEL·LACIÓ DEL GRUP SOCIALISTA SOBRE CANVI DE 
RUMB A LA POLÍTICA DEL CONSELL DE MALLORCA DESPRÉS DE 
TRES ANYS DE GOVERN. 
 
Es dóna compte de la següent interpel·lació: 
 
JAUME GARAU SALAS, com a conseller del GRUP SOCIALISTA AL CONSELL 
DE MALLORCA, d’acord amb el que preveu l’art. 75 del Reglament Orgànic, 
formula, per al proper Ple ordinari, a la Presidenta del Consell de Mallorca, la Sra. 
Maria Salom Coll , la següent interpel·lació. 
 
TEMA: CANVI DE RUMB A LA POLÍTICA DEL CONSELL DE MALLORCA 
DESPRÉS DE TRES ANYS DE GOVERN  
 
El GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA vol interpel·lar a la 
Presidenta del Consell de Mallorca, la Sra. Maria Salom Coll, sobre el  CANVI DE 
RUMB A LA POLÍTICA DEL CONSELL DE MALLORCA DESPRÉS DE TRES 
ANYS DE GOVERN.  

 

El Sr. GARAU (PSOE) manifesta que, en principi, no vol que aquesta interpel·lació s’entengui com 
una crítica radical als tres anys de gestió de govern del Grup Popular al Consell de Mallorca però sí que 
és evidentment que hi ha una sèrie de qüestions que s’han debatut durant aquests tres anys i que l’equip 
de govern ha pres una direcció determinada en funció d’unes polítiques que ha marcat el Partit Popular 
a Europa, a Espanya i a les Illes Balears basades en l’austeritat. 

Aquestes polítiques del Partit Popular han servit per reduir l’administració pública tant en personal com 
en serveis, mesclar temes ideològics amb temes econòmics (llengua, cultura, etc.) i tot això ha conclòs, 
de qualque manera, amb les passades eleccions europees que han suposat per al PP –i també per al 
PSOE– una davallada històrica de vots. 

Així doncs, una vegada que ja poden tenir una visió global dels tres anys de govern i tenint en compte 
l’anàlisi que n’han fet diversos dirigents del PP en el sentit de canviar de rumb atès que les polítiques 
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que vénen d’Europa posen més l’accent en invertir, estimular l’economia, generar llocs de feina i 
dibuixar noves perspectives, el Grup Socialista li vol demanar a la presidenta si al Consell de Mallorca 
tenen previst fer qualque canvi en quant a la seva estratègia, prioritats o si bé continuaran igual l’any 
que resta de legislatura. 

El Sr. JUAN (conseller executiu de Presidència) comença agraint-li al Sr. Garau el to de la seva 
interpel·lació i el fet que hagi advertit que no és una crítica radical com ha quedat palès durant la seva 
intervenció. 

No creu que ara sigui el moment de fer un Debat de Política General perquè, entre d’altres coses, no 
tendria d’alçada de mires de cadascun dels consellers que, segons el seu parer, gestionen brillantment 
les seves àrees dins el Consell de Mallorca però tampoc no creu que existeix una relació de causalitat 
que hagi derivat en unes eleccions allà on s’han perdut vots, ja siguin per abstenció o per fuita a altres 
partits. 

Des del seu punt de vista, el Partit Popular va entrar a governar el Consell de Mallorca amb una 
situació molt complicada i certament a l’inici de la legislatura es va fer un canvi de rumb per part de 
l’equip de govern i es va treballar per tal que les decisions que es prenen en aquesta Sala de Plens es 
continuassin prenent des d’aquesta Sala de Plens i no fos Brussel·les, Alemanya o el Banc Central 
Europeu els que diguessin quines decisions s’havien de prendre a l’Estat espanyol, a cadascuna de les 
comunitat autònomes i, concretament, en aquest consell insular. 

Assegura que ha estat una feina molt dura per cada un dels consellers, que era necessari fer una 
reducció de la despesa i que el rumb és l’adequat atès que és el compromís que va adquirir el Partit 
Popular a través del seu programa electoral, és a dir, que és el contracte social que han subscrit i que 
cada mallorquí o mallorquina els pot exigir i aquesta és la línia que estan seguint. 

Li diu al Sr. Garau que no canviaran de rumb i seguiran amb el rumb que han tengut fins ara perquè 
consideren que és l’adequat però això no significa que estiguin sords davant el que pugui dir o pensar la 
societat perquè el Consell de Mallorca té un marcat caire social atès que l’àrea que no s’ha reduït és la 
Benestar Social i també n’és un exemple el que avui s’ha aprovat d’ajudes a ajuntaments. 

Per acabar, constata que el Consell de Mallorca fa costat a la gent i als ajuntaments i, per tant, seguiran 
aquest mateix rumb durant l’any que resta de legislatura. 

El Sr. GARAU comenta que el posicionament tant taxatiu que ha fet el Sr. Juan li provoca dos tipus de 
sentiments contradictoris. 

El primer és de pena per veure com, després de tres anys, no són capaços de reconèixer que algunes 
decisions que s’han pres aquí han provocat problemes molt importants en determinats tipus de 
col·lectius com, per exemple, els treballadors de Ràdio i Televisió de Mallorca i d’altres casos. 

Sempre argumenten que han mantengut els serveis socials però s’ha de tenir en compte que els 
problemes de la societat han crescut molt en els darrers 3 o 4 anys. Recorda que ja en un debat els va 
dir que, quan la crisi arribava a les famílies, aquestes tenien certes reserves per fer-li front però 
aquestes reserves duren un determinat temps i llavors, quan no queden reserves, cauen en risc de 
marginació. 

De fet, el risc de marginació i de pobresa infantil a Espanya ha avançat molt però, en canvi, els retalls 
de les polítiques d’inversió pública han afavorit la limitació dels marges d’actuació del Consell de 
Mallorca. 

Per altra banda, si no són capaços de canviar davant una reflexió seriosa sobre el que està passant a 
Espanya i com a tots els països del sud la societat està girant ideològicament cap a l’esquerra i 
abandonant les posicions més de centre i de dreta, i això li fa pensar que, si no canvien, el daltabaix 
electoral i polític que tendrà el PP a les properes eleccions serà més gran que el de les eleccions 
europees. 

Reconeix que el PSOE també ha passat per problemes i també ha comès equivocacions però 
darrerament està aprenent que cal canviar i que no es poden mantenir, durant molt més temps, les 
polítiques de restricció de la inversió pública quan hi ha cada vegada més demandes socials i encara 
pensen que ho fan bé. Segurament, si continuen amb aquest rumb, el PSOE en resultarà beneficiat. 
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El Sr. JUAN comenta que no entrarà a valor si el PSOE se’n veurà beneficiat però el que sí pot 
assegurar és que tots els membres de l’equip de govern del Consell de Mallorca fan feina perquè se’n 
vegin beneficiats tots els mallorquins i mallorquines i puguin sortir, al més aviat possible, d’aquesta 
crisi. 

Assenyala, per altra banda, que haurà de matisar les seves paraules perquè la postura que ha explicat no 
és taxativa ja que des del Consell de Mallorca escolten la ciutadania i és cert que, en aquests moments 
difícils, han d’estar més a prop de la gent. 

Afegeix que tampoc no entrarà a discutir els problemes evidents que ha comentat el Sr. Garau sobre 
decisions difícils que s’han hagut de prendre per part de l’equip de govern i un exemple d’això, en 
relació al seu Departament, ha estat avui la Junta de Ràdio i Televisió de Mallorca. 

Afirma que era coneixedor de la dificultat que suposaria prendre la decisió de tancar la Ràdio i 
Televisió de Mallorca, com també ho era la presidenta quan li va explicar la situació que hi havia al 
Consell de Mallorca, però s’havia de fer perquè era una duplicitat clara i perquè econòmicament no 
podien mantenir aquesta televisió. 

De la mateixa manera, el Grup Socialista se n’hauria de recordar que també varen deixar molts de 
contractistes i molts de proveïdors que tardaven un any per cobrar les factures. Moltes empreses han 
passat dificultats perquè l’anterior equip de govern gastava allò que no tenia, cosa que generà 
problemes a molts de mallorquins i mallorquines i empreses que ho passaren malament per mor d’una 
política de despeses que tengué com a resultat que després no hi havia liquiditat per pagar. 

A més a més, s’haurien de tenir en compte també els interessos que ara s’estan pagant per factures 
d’obres que estigueren sense pagar-se durant un i dos anys. 

Per tant, tots han hagut de prendre mesures difícils i l’equip de govern no ha estat una excepció però 
reitera que creien que era el rumb adequat i, escoltant la gent, mantendran aquest rumb i no entrarà a 
valorar, en aquest moment, cap tipus de benefici polític ja que l’equip de govern treballa per millorar la 
vida dels mallorquins i no per un rèdit electoral que, ara per ara, els interessa molt poc. 

 

PREGUNTES 

PUNT 39. PREGUNTA QUE FORMULA EL SR. JOAN FONT MASSOT 
(EXPROPIACIÓ HABITATGES OBRES SEGON CINTURÓ). 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 

Com i quan fa comptes el Departament de Carreteres posar-se en contacte amb els 
veins de Palma que s’han vist afectats per l’expropiació del seu únic habitatge debut a 
les obres del Segon Cinturó? 

El Sr. FONT (MÉS per Mallorca) formula la pregunta en els seus termes. 

Recorda que una persona afectada per les expropiacions del Segon Cinturó, la Sra. Josefina Muntaner 
Morey, ha presentat al Consell de Mallorca unes peticions concretes, i les ha reiterades recentment, 
però encara no ha rebut cap resposta.  

Vol saber si aquesta persona rebrà resposta de la institució, i quan serà.   

La PRESIDENTA diu que, atès que el conseller executiu d’Urbanisme i Territori no és present a la sala 
de Plens, donarà la resposta el Sr. Juan (conseller executiu de Presidència) 

El Sr. JUAN (conseller executiu de Presidència) llegeix textualment el document que explica quina és 
la situació actual d’aquesta qüestió: 

“En estos momentos se está tramitando la redacción y aprobación del proyecto de estructuras del 
Tramo I del Segundo Cinturón. Se está demorando precisamente por su complejidad y afección a 

algunas viviendas. 
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Ya se han realizado las citaciones para las actas previas a los afectados y ya están iniciados los 

correspondientes expedientes. Ya se han iniciado contactos con la dirección de obras y posibles 

afectados. 

En la redacción y aprobación de los proyectos de estructura se minimizarán en lo posible las 

afecciones i además, en la tramitación de los expedientes de ocupación, se tendrán en cuenta las 

manifestaciones de los afectados y se incorporarán sus mejoras y aportaciones para, de nuevo, 

minimizar las afectaciones. 

Estamos abiertos a cualquier consulta o aclaración que los afectados nos requieran, y además está el 

compromiso del departamento y la Dirección Insular de Carreteras de minimizar las afectaciones”. 

El Sr. FONT diu que agrairia que l’esmentada Sra. Muntaner rebi una resposta per escrit a la petició 
que va formular ella al Consell de Mallorca. 

 

PUNT 40. PREGUNTA QUE FORMULA EL SR. JOAN FONT MASSOT 
(MIRADOR DES GRAU). 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 

Donat l’estat actual del Mirador des Grau, o den Roca, quines actuacions té pensar dur 
a terme el Consell de Mallorca per tal de millorar dites instal·lacions que a dia d’avui 
es troben en un estat de degradació lamentable? 

 

El Sr. FONT (MÉS per Mallorca) formula la pregunta en els seus termes. 

Reitera la situació de degradació que pateix el mirador des Grau, o mirador de’n Roca. 

Fa notar, amb un parell d’exemples, l’abast que té en diversos àmbits el fet de descuidar un espai 
integrat en la serra de Tramuntana.  

La Sra. PRESIDENTA respon que l’equip de govern estudiarà quines són les intervencions que es 
poden fer per tal d’arreglar i millorar aquest mirador.  

 

 
PUNT 41. PREGUNTA QUE FORMULA LA SRA. MELCHORA GÓMEZ 
ANDRÉS AL SR. JAUME JUAN GARCÍA (PARTICIPACIÓ FIRES 
TURÍSTIQUES) 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 

Quina ha estat la participació del Consell de Mallorca a fires turístiques en aquest any 
de 2014?  

 

La Sra. GÓMEZ (PSOE) formula la pregunta en els seus termes. 

Concreta la pregunta en les fires de FITUR del passat mes de gener i se refereix tant als representants 
polítics com al personal del propi departament.  

També voldria saber a quines altres fires han participat, si és el cas, i si fan comptes de participar en 
propers esdeveniments. 
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Tot seguit demana quins són els mitjans que ha aportat el Consell de Mallorca i els recursos humans 
que s’hi dediquen.  

Demana explicacions també sobre els criteris que s’apliquen per assistir o no als esdeveniments. 

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

Diu que, com és sabut, entre les competències del seu departament s’inclou la informació turística i, 
dins aquest marc d’informació turística, i dins el de l’executiva insular de l’Agència Turística de les 
Illes Balears (ATB) que és on es fixen les prioritats promocionals per a la fira de Mallorca, l’ATB ho 
realitza amb mitjans propis i en el cas d’algunes hi acudeixen les persones del Departament de 
Presidència del Consell de Mallorca per donar la informació turística. 

Informa que a partir de gener de 2014 han participat a sis fires i s’ha previst enviar personal propi per 
donar informació turística a sis fires més. Així s’haurà participat en total a dotze fires. 

Pel que fa a la participació de polítics a fires turístiques, com podria ser el seu cas, informa que només 
ha assistit a la fira FITUR, a Madrid, i va ser no per un motiu de promoció i informació turística, sinó 
per la presentació d’una sèrie d’obres d’una exposició de Miró que havia de circular per les illes de 
Mallorca, Menorca i Eivissa. 

Diu que pot passar la informació de totes les fires a les quals han assistit o fan comptes d’assistir-hi, 
perquè en tenen tota la informació ben detallada. Considera que pot resultar més útil que fer-ne ara una 
explicació oral.  
 
 
PUNT 42. PREGUNTA QUE FORMULA LA SRA. ROSARIO SÁNCHEZ 
GRAU A LA SRA. MARGALIDA ROIG CATANY (AMORTITZACIÓ 
ANTICIPADA DEUTE) 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 

S’ha dut a terme l’amortització anticipada del deute financer previst dels 36 milions 
d’euros de superàvit pressupostari del 2012?  

La Sra. SÁNCHEZ (PSOE) manifesta que el seu Grup retira la pregunta, perquè ha vist l’informe de la 
interventora general del Consell de Mallorca referit a la liquidació del pressupost i la considera 
contestada.  

Es retira. 

 

PUNT 43. PREGUNTA QUE FORMULA LA SRA. SILVIA CANO JUAN A LA 
SRA. CATALINA CIRER ADROVER (COMISSIÓ CONTRA EXPLOTACIÓ 
SEXUAL DONES) 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 

Quines actuacions ha posat en marxa el Consell de Mallorca en el marc de la comissió 
contra l'explotació sexual de dones, per evitar que en temporada d'estiu s'incrementi 
aquesta problemàtica, tal i com està succeint a zones turístiques com Calvià Platja de 
Palma o Calvià, generant un gran malestar ciutadà?  

 

La Sra. CANO (PSOE) formula la pregunta en els seus termes. 
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Diu que tot i les gestions inicials que se varen fer, actualment la situació es troba estancada, en aquest 
sentit.  

Fa referència a un informe molt dur, que va fer el Casal Petit fa uns mesos, referit a la situació 
d’explotació sexual, a Palma, de dones de Nigèria, problema que durant l’estiu s’intensifica, sobretot a 
Palma i a Calvià. 

Apel·la sobretot als drets d’aquestes persones afectades, que també es veuen penalitzades per 
ordenances municipals molt dures que posen l’èmfasi en el càstig que han de rebre.  

Vol saber quines actuacions s’han fet per prevenir l’explotació sexual i la vulnerabilitat d’aquestes 
dones durant els mesos d’estiu.   

La Sra. CIRER (consellera executiva de Benestar Social) respon que no s’han fet actuacions en l’àmbit 
que ha esmentat la Sra. Cano, però sí que han tengut contactes amb l’Ajuntament de Palma per tal 
d’impulsar àmbits de col·laboració en diferents municipis de Mallorca, no a tots perquè afortunadament 
no es produeixen arreu aquestes situacions, però sí a Calvià i a Palma, els que s’esmenten a la pregunta. 
La intenció és que cada municipi aporti la seva experiència, conjuntament amb les diverses entitats 
ciutadanes que estan especialitzades en aquesta qüestió, per tal de prendre les mesures adients i 
necessàries. 

 

INFORMACIÓ DELS CONSELLERS EXECUTIUS 

No n’hi ha. 
 

PRECS 

Prec 1 

El Sr. FONT (MÉS per Mallorca) comenta que, a través dels missers de MÉS per 
Mallorca, han sabut que el Consell de Mallorca ha apel·lat davant el Tribunal Suprem 
la sentència relativa al tema de l’hotel de sa Ràpita i el prec és que renunciïn a aquesta 
apel·lació tenint en compte que estan gastant doblers públics i que la jurisprudència és 
totalment desfavorable. 

 

III) DESPATX EXTRAORDINARI 
 

PRIMER PUNT DESPATX EXTRAORDINARI. DONAR COMPTE DELS 
DECRETS D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE LIQUIDACIÓ DEL 
PRESSUPOST DEL CONSELL DE MALLORCA, DE L’INSTITUT 
MALLORQUÍ D’AFERS SOCIALS, DE L’INSTITUT DE L’ESPORT HÍPIC 
DE MALLORCA, DE L’AGÈNCIA DE PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT 
URBANÍSTICA I TERRITORIAL DE MALLORCA, CORRESPONENTS A 
L’EXERCICI DE 2013. 

Es dóna compte dels següents decrets: 
 
ASSUMPTE: APROVACIÓ EXPEDIENT LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 
DEL  CONSELL DE  MALLORCA CORRESPONENT A L’EXERCICI DE 
2013 
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Aquest Consell, d’acord amb el disposat en l’article 191 del Text refós de  la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març (TRLRHL) i l’article 89 del RD 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es 
desenvolupa el Capítol Primer del Títol VI de l’esmentada llei ha confeccionat la 
liquidació del Pressupost corresponent a l’exercici de 2013, la qual presenta els 
següents quadres resum: 

 RESULTAT PRESSUPOSTARI A 31/12/13    

 CONCEPTES DRETS 
RECONEGUTS 

NETS 

OBLIGACIONS 
RECONEGUDES 

NETES 

AJUSTOS RESULTAT 
PRESSUPOSTARI 

a) Operacions corrents 250.095.356,61 213.635.895,48  36.459.461,13 

b) Altres operacions no financeres 39.024.728,54 54.237.638,82  -15.212.910,28 

      

1. Total operacions no financeres [a) + b)] 289.120.085,15 267.873.534,30  21.246.550,85 

2. Actius financers 86.228,26 86.228,26  0,00 

3. Passius financers 0,00 28.762.081,47  -28.762.081,47 

      

 Resultat pressupostari de l'exercici 289.206.313,41 296.721.844,03   -7.515.530,62 

 AJUSTOS     

      

4. Crèdits gastats finançats amb RTGG  5.890.277,08  

5. Desviacions de finançament negatives  53.743.394,79  

6. Desviacions de finançament positives  29.874.563,23 29.759.108,64 

      

 Resultat pressupostari ajustat       22.243.578,02 

 

 
ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA A 31/12/13    

    

1.- FONS LÍQUIDS A LA TRESORERIA   113.749.524,98 

    

2.-DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT   253.337.740,90 

        Del Pressupost Corrent  105.491.150,19  

        De Pressuposts Tancats  147.467.653,94  

        D'operacions No Pressupostàries  378.936,77  

Cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva  0,00  

    

3.- OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT   108.996.060,46 
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        Del  Pressupost Corrent  88.923.991,42  

        De Pressuposts Tancats  7.171.352,96  

        D'operacions No Pressupostàries  12.957.514,96  

Pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva  56.798,88  

    

I.- ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL(1+2-3)   258.091.205,42 

    

II. Saldos de dubtós cobrament   22.007.958,82 

III. Excés de finançament afectat   180.204.063,65 

IV.ROMANENT DE TRESORERIA PER A DG (I-II-III) 55.879.182,95 

 

 

D’acord amb l’article 191.3 del  ja esmentat TRLRHL i l’article 90 del mencionat RD 
500/1990, i havent estat informada aquesta liquidació per la Intervenció general, 
aquesta Presidència emet el següent 

DECRET: 
 
 1.- Aprovar la liquidació del Pressupost del Consell de Mallorca corresponent 
a l’exercici de 2013 amb un romanent de tresoreria total de 258.091.958,82 euros 
(dos-cents cinquanta-vuit milions noranta-un mil nou-cents cinquanta-vuit euros i 
vuitanta-dos cèntims), un romanent per a despeses generals de 55.879.182,95 euros 
(cinquanta-cinc milions vuit-cents setanta-nou mil cent vuitanta-dos euros i noranta-
cinc cèntims) i un resultat pressupostari ajustat de 22.243.578,02 euros (vint-i-dos 
milions dos-cents quaranta-tres mil cinc-cents setanta-vuit euros i dos cèntims). 
 
 2.- Donar compte de l’aprovació d’aquesta liquidació al Ple del Consell de 
Mallorca d’acord amb l’establert en l’art. 193.4 del TRLRHL. 
 
 
ASSUMPTE: APROVACIÓ EXPEDIENT LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 
DE L‘INSTITUT MALLORQUÍ D’AFERS SOCIALS, CORRESPONENT A 
L’EXERCICI 2013 
 

Vista la proposta d’aprovació de la liquidació del Pressupost de l’Institut Mallorquí 
d’Afers Socials formulada pel seu President, d’acord amb el que disposen els Estatuts 
que regulen el seu funcionament, i amb el disposat en l’article 192 del Text refós de  
la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Real Decret Legislatiu 2/2004, 
de 5 de març (TRLRHL), s’ha confeccionat la liquidació del Pressupost de l’esmentat 
Institut corresponent a l’exercici de 2013, presentant els següents quadres resum: 

RESULTAT PRESSUPOSTARI A 31/12/2013    
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CONCEPTES DRETS 
RECONEGUTS 

NETS 

OBLIGACIONS 
RECONEGUDES 

NETES 

AJUSTOS RESULTAT 
PRESSUPOSTARI 

Operacions corrents 136.031.482,63 130.385.764,86  5.645.717,77 

Altres operacions no financeres 1.147.433,61 1.664.315,86  -516.882,25 

     

Total operacions no financeres [a) + b)] 137.178.916,24 132.050.080,72  5.128.835,52 

Actius financers 74.887,83 89.233,12  -14.345,29 

Passius financers 0,00 0,00  0,00 

     

Resultat pressupostari de l'exercici 137.253.804,07 132.139.313,84   5.114.490,23 

     

Crèdits gastats finançats amb RTGG   0,00  

Desviacions de finançament negatives   517.771,22  

Desviacions de finançament positives   1.005.259,84  

     

Resultat pressupostari ajustat       4.627.001,61 

 

ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA A 31/12/2013  

    

1.- FONS LÍQUIDS A LA TRESORERIA   8.271.208,40 

    

2.-DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT   56.198.570,43 

        De Pressupost corrent  52.849.242,01  

        De Pressupost Tancat  3.348.985,32  

        D'operacions No Pressupostàries  343,10  

Cobrament realitzats pendents d'aplicació definitiva  0,00  

    

3.- OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT   53.071.877,72 

        Del  Pressupost Corrent  31.475.500,11  

        De Pressuposts Tancats  19.698.913,50  

        D'operacions No Pressupostàries  1.897.464,11  

Pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva  0,00  

    

I.- ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL(1+2+3) 11.397.901,11 

    

II. Saldos de dubtós cobrament   2.110.475,44 

III. Excés de finançament afectat   3.408.913,46 

IV.ROMANENT DE TRESORERIA PER A DG (I-II-III) 5.878.512,21 
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D’acord amb l’article 191.3 de l’esmentat TRLRHL i l’article 90 del RD 500/1990, i 
havent estat informada aquesta liquidació per la Interventora General, aquesta 
Presidència emet el següent 
 

DECRET: 
1.- Aprovar la liquidació del Pressupost de l’Institut de l’IMAS corresponent a 

l’exercici de 2013 amb un Romanent de Tresoreria Total de 11.397.901,11 euros 
(onze milions tres-cents noranta-set mil nou-cents un euro i onze cèntims), un 
Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals de 5.878.512,21 euros (cinc milions 
vuit-cents setanta-vuit mil cinc-cents dotze euros i vint-i-un cèntims) i un Resultat 
Pressupostari ajustat de  4.627.001,61euros (quatre milions sis-cents vint-i-set mil un 
euro i seixanta- un cèntims). 
 

 
 2.- Donar compte de l’aprovació d’aquesta liquidació al Ple del Consell de 
Mallorca d’acord amb l’establert en l’art. 193.4 del TRLRHL. 
 
 
ASSUMPTE: APROVACIÓ EXPEDIENT LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 
DE L‘INSTITUT DE L’ESPORT HÍPIC DE MALLORCA, CORRESPONENT 
A L’EXERCICI DE 2013 
 

Vist la proposta d’aprovació de la liquidació del Pressupost de l’Institut de l’Esport 
Hípic de Mallorca formulada pel President de l’Institut, d’acord amb el que disposen 
els Estatuts que regulen el seu funcionament, i amb el disposat en l’article 192 del 
Text refós de  la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Real Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRLRHL), s’ha confeccionat la liquidació del 
Pressupost de l’esmentat Institut corresponent a l’exercici de 2013, presentant els 
següents quadres resum: 

RESULTAT PRESSUPOSTARI A 31/12/13    

CONCEPTES DRETS 
RECONEGUTS 

NETS 

OBLIGACIONS 
RECONEGUDES 

NETES 

AJUSTOS RESULTAT 
PRESSUPOSTARI 

Operacions corrents 3.569.523,81 2.897.805,17  671.718,64 

Altres operacions no financeres 0,00 37.349,51  -37.349,51 

     

Total operacions no financeres [a) + b)] 3.569.523,81 2.935.154,68  634.369,13 

Actius financers 1.904,64 1.904,64  0,00 

Passius financers 0,00 0,00  0,00 
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Resultat pressupostari de l'exercici 3.571.428,45 2.937.059,32   634.369,13 

     

Crèdits gastats finançats amb RTGG   210.619,43  

Desviacions de finançament negatives de l'exercici  0,00  

Desviacions de finançament positives de l'exercici  0,00  

     

Resultat pressupostari ajustat       844.988,56 

 

ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA A 31/12/13  

    

1.- FONS LÍQUIDS A LA TRESORERIA   259.485,32 

    

2.-DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT   1.656.246,63 

        Del Pressupost Corrent  1.325.515,32  

        De Pressuposts Tancats  301.267,23  

        D'operacions No Pressupostàries  29.548,76  

Cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva  84,68  

    

3.- OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT   448.434,89 

        Del  Pressupost Corrent  366.114,62  

        De Pressuposts Tancats  0,00  

        D'operacions No Pressupostàries  82.320,27  

Pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva  0,00  

    

I.- ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL(1+2+3) 1.467.297,06 

    

II. Saldos de dubtós cobrament   493.871,78 

III. Excés de finançament afectat   0,00 

IV.ROMANENT DE TRESORERIA PER A DG (I-II-III) 973.425,28 

 

D’acord amb l’article 191.3 del  ja esmentat TRLRHL i l’art. 90 del mencionat RD 
500/1990, i havent estat informada aquesta liquidació per la Intervenció General, 
aquesta Presidència emet el següent 

 
DECRET: 

 
 

1.- Aprovar la liquidació del Pressupost de l’Institut de l’Esport Hípic de 
Mallorca corresponent a l’exercici de 2013 amb un Romanent de Tresoreria Total de 
1.467.297,06 euros  (un milió quatre-cents setanta-set mil dos-cents noranta-set euros 
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i sis cèntims), un Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals de 973.425,28 
euros (nou-cents setanta-tres mil quatre-cents vint-i-cinc euros i vint-i-vuit cèntims) i 
un Resultat Pressupostari de ajustat de 844.988,56 euros (vuit-cents quaranta-quatre 
mil nou-cents vuitanta-vuit euros i cinquanta-sis cèntims). 
 
 2.- Donar compte de l’aprovació d’aquesta liquidació al Ple del Consell de 
Mallorca d’acord amb l’establert en l’art. 193.4 del TRLRHL. 
 
 
ASSUMPTE: APROVACIÓ EXPEDIENT LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 
DE L‘AGÈNCIA DE PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA I 
TERRITORIAL DE MALLORCA, CORRESPONENT A L’EXERCICI DE 
2013 
 
 

Vist la proposta d’aprovació de la liquidació del Pressupost de l’Agència de protecció 
de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca formulada pel Consell de Direcció 
de l’Agència en data 19 de març de 2014 

, d’acord amb el que disposen els Estatuts que regulen el seu funcionament, i amb el 
disposat en l’article 192 del Text refós de  la Llei reguladora de les Hisendes Locals, 
aprovat per Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRLRHL), s’ha 
confeccionat la liquidació del Pressupost de l’esmentat Institut corresponent a 
l’exercici de 2013, presentant els següents quadres resum: 

 RESULTAT PRESSUPOSTARI A 31/12/13    

 CONCEPTES DRETS 
RECONEGUTS 

NETS 

OBLIGACIONS 
RECONEGUDES 

NETES 

AJUSTOS RESULTAT 
PRESSUPOSTARI 

a) Operacions corrents 1.933.682,51 1.096.996,08  836.686,43 

b) Altres operacions no financeres 0,00 0,00  0,00 

      

1. Total operacions no financeres [a) + b)] 1.933.682,51 1.096.996,08  836.686,43 

2. Actius financers 2.874,58 2.874,58  0,00 

3. Passius financers 0,00 0,00  0,00 

      

 Resultat pressupostari de l'exercici 1.936.557,09 1.099.870,66   836.686,43 

      

4. Crèdits gastats finançats amb RTGG   0,00  

5. Desviacions de finançament negatives de l'exercici  0,00  

6. Desviacions de finançament positives de l'exercici  46.106,79  
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 Resultat pressupostari ajustat       790.579,64 

 

ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA A 31/12/13  

    

1.- FONS LÍQUIDS A LA TRESORERIA   389.801,33 

    

2.-DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT   7.911.149,80 

        Del Pressupost Corrent  1.398.207,78  

        De Pressuposts Tancats  6.512.942,02  

        D'operacions No Pressupostàries  0,00  

Cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva  0,00  

    

3.- OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT   66.886,69 

        Del  Pressupost Corrent  5.679,47  

        De Pressuposts Tancats  0,00  

        D'operacions No Pressupostàries  61.207,22  

Pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva  0,00  

    

I.- ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL(1+2+3) 8.234.064,44 

    

II. Saldos de dubtós cobrament   2.462.754,41 

III. Excés de finançament afectat   46.106,79 

IV.ROMANENT DE TRESORERIA PER A DG (I-II-III) 5.725.203,24 

 

1.- Aprovar la liquidació del Pressupost de l’Agència de Protecció  de la 
Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca corresponent a l’exercici de 2013 amb 
un Romanent de Tresoreria Total de 8.234.064,44 euros (vuit milions dos-cents 
trenta-quatre mil sixanta-quatre euros i quaranta-quatre cèntims, un Romanent de 
Tresoreria per a Despeses Generals de 5.725.203,24 euros  (cinc milions set-cents 
vint-i-cinc mil dos-cents tres euros i vint-i-quatre cèntims)i un Resultat Pressupostari 
de ajustat de 790.579,64 euros (set-cents noranta mil cinc-cents setanta-nou euros i 
seixanta-quatre cèntims). 
 

 2.- Donar compte de l’aprovació d’aquesta liquidació al Ple del Consell de 
Mallorca d’acord amb l’establert en l’art. 193.4 del TRLRHL. 
 

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

Es donen per assabentats. 
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SEGON PUNT DESPATX EXTRAORDINARI. MOCIÓ DEL GRUP 
SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA PER ADOPTAR, DE 
MANERA IMMEDIATA, UN “PLA DE SUPORT A LA ALIMENTACIÓ 
INFANTIL”. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

La llarga crisi econòmica que estam patint, juntament amb una política descontrolada, 
per part del Govern de Rajoy, de retalls socials i desmantellament dels serveis públics 
bàsics i drets conquerits en els darrers anys, està provocant l’augment dramàtic de la 
pobresa en el nostre país. 

Així ho reflexa la Encuesta de Condiciones de Vida corresponent a 2013 que publica 
l’Institut Nacional d’Estadística, i que indica que un de cada tres ciutadans (el 27,3%) 
està en risc de pobresa o exclusió social. Les xifres de privació material severa, de 
baixa intensitat d’ocupació de les llars familiars i de pobresa relativa també han 
empitjorat.  

Però el més greu d’aquestes dades és que el risc de pobresa afecta sobretot als infants. 
Un recent informe de l’organització Save The Children xifrava en gairebé tres milions 
(2.826.549) els infants en situació de pobresa. Des de l’Observatori Social de Espanya 
assenyalen que el nostre país encapçala la llista entre els estats on més ha augmentat 
la pobresa infantil en els darrers anys. A Espanya el percentatge de nins que viuen en 
famílies de pobresa extrema ha crescut més de 4 punts percentuals des de que s’inicià 
la crisis, la xifra más alta de tota la UE, només per davall de Romania i Bulgària. 

Els efectes de la pobresa infantil són altament perjudicials i se relacionen amb 
problemes de salut a l’edat adulta. L’impacte de la mala nutrició o la manca 
d’estímuls educatius en edats primerenques poden tenir conseqüències de difícil i 
costosa solució, comprometent no només el futur d’aquests nins i nines, sinó el de 
tots, disminuint la capacitat econòmica i productiva del país. 

Si bé existeix una estreta relació entre la situació de pobresa dels infants i la 
desocupació dels seus pares o la pèrdua de renda d’aquests, les polítiques públiques 
ben orientades poden fer molt per a contrarestar els efectes de dites situacions de 
pobresa a la infància. Com destaca l’últim informe de la Oficina d’Investigació de 
UNICEF sobre benestar infantil en països rics, l’experiència acumulada i constatada 
diu que aquells països que, en situacions de crisis, feren un major esforç en mesures 
de suport a la infància (protegir recursos educatius, sanitaris i socials adreçats als nins 
i les famílies) sortiren més reforçats de les mateixes. 

La pobresa infantil s’ha fet més intensa, augmentant la distància entre les rendes dels 
pobres i el llindar de la pobresa. Dit d’una altra manera, i tal com UNICEF Comitè 
Espanyol plantejava ja en 2012, cada vegada hi ha més nins i nines pobres y cada 
vegada són més pobres. La pròpia Creu Roja, aquest mateix any 2014, ha assenyalat 
un augment de 3.419 menors nous —el 5,8% més— que l’entitat ha atès aquest any i 
que eleven fins a 61.792 la xifra total d’infants assistits per l’organització. 
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Segons les últimes dades disponibles de UNICEF, a les Illes Balears, hi ha prop de 
65.000 nins i nines, el 32,4% dels menors de 18 anys, que viu a llars els ingressos dels 
quals estan per davall del llindar de la pobresa. 

Càritas Mallorca estima que el 57,7 de les persones que atén són famílies amb 
menors, i que les demandes principals són d’alimentació i higiene. 

L’Observatori de la Infància a Mallorca de l’IMAS recull les preocupants dades que 
demostren que les llars amb menors són les que estan patint de manera més 
significativa la pobresa, i que trobam una forta desigualtat entre les famílies 
mallorquines.  

La manca d’ingressos a les llars per la profunditat de la crisi ja està provocant que 
moltes famílies hagin d’acabar retallant necessitats bàsiques com el menjar. El dèficit 
alimentari afecta al desenvolupament del menor, a més d’augmentar el risc de patir 
malalties respiratòries i cardiovasculars, així com infeccions. La inseguretat del risc 
de pobresa té ja de per si enormes conseqüències en el present i en el potencial 
desenvolupament dels infants, sembrant un germen de desigualtat que s’anirà 
presentant en el futur desenvolupament cap a la vida adulta.  

Els serveis de menjadors escolars han permès mitigar aquesta realitat durant el curs 
escolar, però ens trobam davant un final de curs incert en el que aquesta necessitat 
pugui quedar desatesa al tancar el centre escolar i, per tant, el servei de menjador.  

Fins i tot Soledad Becerril, Defensora del Poble, ha mostrat la seva preocupació 
aquests dies i ha sol·licitat que els menjadors infantils no tanquin a l’estiu per poder 
seguir atenent els menors més vulnerables que, una vegada acabat el curs, puguin 
veure agreujada la seva situació. Comunitats com Andalusia, Extremadura i Canàries 
ja han anunciat que deixaran els menjadors oberts perquè els menors puguin tenir una 
alimentació adequada. 

És per això que els socialistes consideram que aquest servei directe d’atenció en el 
menjador s’ha de mantenir en etapes de vacances escolars mitjançant un Pla específic. 
Pla possible per la incorporació de crèdit de 2 milions d’euros, del diner recuperat de 
la corrupció de SACRESA, en virtut del compliment d’una proposta presentada per 
aquest mateix Grup i aprovada per unanimitat. 

Per tots aquests motius, el GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA 
presenta per la via d’urgència a consideració del Ple del Consell de Mallorca la 
següent MOCIÓ:  

1.- El Consell de Mallorca adoptarà, de manera immediata, un “Pla de Suport a 
l’Alimentació Infantil" que contengui les mesures i recursos suficients per garantir 
que les famílies amb menors al seu càrrec, que es trobin en situació de necessitat, 
tenguin cobertes les seves necessitats bàsiques d’alimentació, garantint també l’accés 
dels menors, almenys a tres menjades diàries, facilitant l’accés a una dieta el més 
equilibrada possible per evitar problemes de malnutrició infantil; habilitant per això 
tots els mitjans a disposició de les administracions públiques, en col·laboració amb les 
entitats del tercer sector, i tenint en compte l’entorn familiar i el pla escolar.  



 131

2.- Amb l’objectiu de prevenir situacions d’extrema vulnerabilitat social, aquest Pla 
inclourà els mecanismes i actuacions necessaris perquè, des de l’acabament del curs 
en el mes de juny de 2014, estiguin disponibles els serveis de menjador infantil en els 
centres escolars.  

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

 

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: 

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

Els nins, nines i joves han de poder menjar tres vegades al dia però no només és important la quantitat 
d’allò que mengen, sinó també la seva qualitat.  

Una alimentació deficitària donarà importants problemes de salut durant l’edat adulta, la qual cosa 
representarà més despesa per a la sanitat pública. Allò que no se faci correctament durant l’edat infantil 
se pagarà més endavant, durant la resta de la vida.  

Una llarga crisi ha afectat igualment les famílies que han vist minvades les seves possibilitats fins al 
punt d’entrar en el nivell de pobresa determinat per la Unió Europea.  

Aquest fet ens afecta, i molt, tal i com ens recorden les entitats Save the Children i UNICEF, però 
l’estadística encobreix fins on arriba realment aquest problema.  

Nosaltres no tenim cap influència de cap partit polític, venim de la participació ciutadana i demanam 
respecte per al significat aquest punt perquè sí que hom parla de la fama però com si la volguessin 
silenciar, és a dir, que les famílies que no poden arribar a fi de mes, que han empitjorat la qualitat de 
l’alimentació dels seus fills, però no diuen res, no es queixen ni ho volen fer evident davant la gent.  

I el mateix que passa en l’àmbit privat passa en l’àmbit polític. El Partit Popular, en un gran exercici de 
cinisme, en comunitats autònomes com ara la de La Rioja, ha dit que no vol mantenir els menjadors 
oberts durant l’estiu perquè se donaria una imatge excessiva de la pobresa que patim i, a més a més, 
seria discriminatori.  

És a dir, que el partit que governa és favorable a la tesi de passar fam i no dir res, i allò que encara és 
pitjor, no fer res. 

En les comunitats autònomes on no s’obriran els menjadors escolars hi ha altres xarxes, vinculades a 
l’església, que fan tot el possible per atendre els pobres. Deixar també a Mallorca aquesta feina a les 
organitzacions religioses i no fer res des de l’àmbit públic és el mateix que se va fer, en el segle XIX, 
quan se va introduir la Ley de vagos y maleantes, és a dir, lleis conservadores que anaven en contra dels 
pobres perquè aquesta imatge no era desitjada. No se va saber fer res més per als pobres que, a més a 
més, reprimir-los.   

Volem també aquest mateix escenari a Mallorca? No és més correcte obrir els menjadors, donar suport 
i afrontar amb valentia aquest fet, que també donarà més feina, i és alhora un sistema que ja funciona la 
resta de l’any i no resulta complicat ni costós de posar en funcionament? Potser d’aquesta forma les 
famílies que no volen descobrir la seva situació de necessitat se començarien a descobrir perquè 
voldran donar de menjar als seus fills amb independència de la imatge que transmetin i voldran que la 
situació de pobresa dels pares no l’heretin els fills sempre que existeixi alguna possibilitat d’ajudar-los. 
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Per tant, entenem que les escoles són el mitjà més apropiat per prestar aquest servei si bé cal fer-hi un 
esforç paral·lel i no limitar-se a alimentar famílies durant l’estiu sinó pensar, a fons, quin sistema s’ha 
d’implantar per eradicar la pobresa durant tot l’any. 

Per aquesta raó, consideram que sí que han d’estar oberts els menjadors i, a la vegada, s’han de cercar 
solucions individuals per a les famílies a les quals la crisi afecta durant tot l’any i no només durant 
l’estiu.  

Moltes gràcies.”  

La Sra. CANO (PSOE) comenta que avui matí s’ha aprovat que tècnicament es poguessin incorporar 
els 2 M€ de Can Domenge a fins socials i la proposta que el Grup Socialista presenta pretén acotar una 
mica més la finalitat d’aquests doblers en base a tota l’exposició que se n’ha fet i a tots els informes 
internacionals sobre la situació greu de pobresa –que és estructural– i atès que la mateixa defensora del 
poble, Sra. Soledad Becerril, aquestes setmanes ha posat la veu d’alarma davant un fet que és imminent 
i, per això, és molt preocupant. 

Aquest fet és que davant les vacances escolars molts de nins i nines no tendran garantida una 
alimentació adequada diàriament pel fet imminent del tancament dels col·legis. 

El passat Ple varen aprovar, per unanimitat, la realització d’un pla o estratègia contra la pobresa 
infantil, en coordinació amb el Parlament de les Illes Balears, i tenint en compte que ara arribaran uns 
doblers del Govern d’Espanya, opina que la millor finalitat que li podrien donar a aquests doblers seria 
dedicar-los als serveis socials per pal·liar el greu problema de la pobresa infantil i garantir una 
alimentació adequada i equilibrada que cobreixi les necessitats nutricionals bàsiques dels infants.  

Aquesta que ha explicat seria la primera proposta de la moció i la segona és, amb l’objectiu de prevenir 
situació d’extrema vulnerabilitat, que el pla inclogui els mecanismes i actuacions necessàries perquè 
des de l’acabament del curs escolar en el mes de juny de 2014 estigui disponibles els menjadors 
infantils als centres escolars. 

No obstant això, si la Sra. Cirer, consellera executiva de Benestar Social, creu convenient proposar 
alguna transacció amb alguna altra fórmula, en cooperació amb els ajuntaments tal i com defineix 
l’estratègia contra la pobresa infantil, el Grup Socialista està obert a negociar-la.  

El Sr. FONT (MÉS per Mallorca) apunta que és evident que la situació descrita per la Sra. Cano és real 
i tots s’han de preocupar per la situació en què es trobaran durant les vacances tots els infants que tenen 
problemes per poder tenir una dieta adequada o tenir accés a una alimentació digna i, per tant, MÉS per 
Mallorca donarà suport a la moció ja que el Consell de Mallorca té aquesta responsabilitat i les 
competències són seves. 

Tot seguit proposa una petita transacció en el sentit d’afegir al primer punt “en coordinació amb els 
ajuntaments de Mallorca” perquè, segons el seu parer, són els ajuntaments, des dels serveis d’atenció 
primària, els que coneixen més la realitat i, per això, opina que aquesta tasca s’ha de fer mitjançant una 
col·laboració estreta amb tots els ajuntaments de Mallorca per tal d’avaluar les necessitats reals i també 
amb vista a prestar el servei des de l’administració més propera al ciutadà. 

La Sra. CIRER (consellera executiva de Benestar Social) fa notar que aquest és un tema que l’han 
tractat moltes vegades però possiblement avui sigui el dia de concretar-lo atès que avui és el dia que 
s’ha aprovat que els 2 M€ de Can Domenge passin al pressupost de l’IMAS. 

La disponibilitat d’aquests doblers, d’acord amb la tramitació del Departament d’Hisenda, és que en 
tres setmanes podran disposar d’aquests 2 M€ afegits als pressupost de l’IMAS. 

A més d’entendre que avui és un dia clau per parlar d’aquest tema, també vol mostrar la seva 
discrepància amb alguna terminologia emprada en l’exposició de motius perquè desqualifica les 
polítiques del Partit Popular en diferents àmbits i, per això, hi vol mostrar el seu desacord. 

No obstant això, també creu que l’exposició de motiu té aspectes positius. Moltes vegades es parla dels 
problemes dels infants però des de l’equip de govern sempre han puntualitzat que els infants es troben 
dins un context familiar i, per tant, resulta parcial incidir només en els problemes dels infants però veu 
que en l’exposició de motius així com en la part resolutiva de la moció es parla no només d’infants sinó 



 133

també de llars i famílies amb menors al seu càrrec, la qual cosa inclou un àmbit més important 
d’aplicació de mesures. 

Per altra banda adverteix que no sap si a l’hora de plantejar aquesta moció s’han tengut en compte 
certes coses com, per exemple, que els menjadors escolars són competència del Govern de les Illes 
Balears. 

Considera que ara l’IMAS té 2 M€ de disposició immediata i cal ser un poc més àgils i fer-ne coses que 
depengui del Consell de Mallorca perquè així les poden posar en marxa tot d’una. 

Els ajuntaments són els gestors dels centres educatius durant els períodes que no són lectius i molts dels 
menjadors els ajuntaments els tenen en marxa per a escoletes d’estiu i per altres activitats municipals. 
Per això, l’aportació del Sr. Font també és correcta però cal tenir en compte tots els aspectes a l’hora de 
plantejar la moció i anuncia que llavors explicarà cap a on ha dirigit l’equip de govern les actuacions. 

La moció parla també d’una pla de suport a l’alimentació infantil i, sense que s’entengui que rebutgin 
el pla, sí que és precís establir un programa d’actuació ràpida que puguin posar-se en marxa aviat. 

Per això, l’equip de govern està concretant els termes d’allò que han denominat “Programa Suport” que 
és d’actuació immediata per posar, al més aviat possible, aquests 2 M€ a disposició de les famílies que 
ho necessiten. 

Aquest programa conté accions de suport a famílies amb menors per tal de combatre i pal·liar els 
efectes de la pobresa. S’articularien les actuacions en dues línies concretes i comptant sempre amb els 
equip d’atenció primària que són els que disposen de tota la informació sobre les famílies que tenen 
aquestes necessitats. 

Una part seria de reforç econòmic d’RMI dissenyant un perfil específic, cosa que poden fer demà 
mateix i la segona part consistiria en establir una línia de convenis amb els ajuntaments per tal de fer 
possible la concessió d’ajudes a famílies amb menors en situació de risc per a l’any 2014. 

Es tractaria d’un model senzill de conveni de ràpida aplicació per dotar els serveis d’atenció primària 
dels municipis dels mecanismes per tramitar les ajudes que, com deia, anirien adreçades a famílies amb 
menors en situació d’especial vulnerabilitat però contemplant no només les carències alimentàries sinó 
també el tema energètic o d’infraestructures elementals a la llar. 

Recalca que aquestes serien les línies d’actuació que s’estan perfilant per posar-les en marxa però 
també li agradaria que tenguessin en compte dos altres aspectes més.  

Un és el Pla Transversal d’Acció per la Infància i Adolescència en relació al qual hi va haver un acord 
per unanimitat en el darrer Ple i ja s’està a punt d’enviar-lo a tots els membres del Consell Assessor. 

A tot això també se li han d’afegir les accions del programa “Aprofita” que és un conveni amb la 
cadena de supermercats Eroski per a la distribució únicament i exclusivament d’aliments i, a efectes 
informatius sobre aquest programa, explica que a finals de maig a la part forana s’ha arribat a 1.200 
famílies amb un total de 6.817 usuaris i a Palma s’ha arribat a 391 famílies amb un total de 3.300 
usuaris. 

Per concloure, remarca que aquest és un programa exclusivament de distribució d’aliments per pal·liar 
les carències alimentàries de les famílies amb menors o no al seu càrrec. 

La Sra. CANO agraeix el suport de MÉS per Mallorca i anuncia que accepta la transacció que li ha 
proposat el Sr. Font. 

A la Sra. Cirer li diu que té una estranya virtut ja que de vegades, després d’intervenir, no se sap molt 
bé si és en sentit positiu o negatiu tot i que ara entén que és en sentit negatiu per tot el que ha comentat. 

La Sra. CIRER li aclareix que el sentit és negatiu en quant a la moció però positiu pel que fa a 
combatre la situació que plantegen en la moció. 

La Sra. CANO puntualitza que això vol dir que votaran que no a les propostes d’acord del Grup 
Socialista i adverteix que d’una moció normalment es jutgen les propostes d’acord i no l’exposició de 
motius. 

Tot seguit aclareix que la moció parla de menjadors escolars per una senzilla raó i és que els dispositius 
estan muntats a tots els centres escolars i és fàcil continuar amb el servei atès que ja estan establertes 
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unes rutines i unes pautes que funcionen bé però també ho poden fer a un altre centre i no 
necessàriament un menjador escolar. 

El bessó de la qüestió és aprofitar la cooperació i la xarxa institucional que hi ha muntada per posar un 
especial èmfasi perquè cap nin ni nina no quedin desatesos durant aquest estiu en els casos d’infants en 
condicions de vulnerabilitat social que fan que no tenguin garantida l’alimentació diària, cosa que 
també es pot complementar amb altres aspectes com són, per exemple, que de cara a l’inici del proper 
curs, molts d’aquests infants no podran comprar el material escolar necessari, etc. 

Amb això vol dir que s’ha de pensar també que els nins o les seves famílies tant durant l’estiu com en 
el mes de setembre hauran d’afrontar tota una sèrie de reptes que són vitals per tenir una vida digna. 

La Sra. CIRER adverteix que tots van en la mateixa línia sols que el tema dels menjadors escolars li 
pareix una mica reduït perquè, d’entrada, no és competència del Consell de Mallorca i, a més a més, en 
segons quins llocs sí que estarà muntat el servei i hi haurà una empresa concessionària però a d’altres 
llocs s’haurà de comptar amb la voluntat del responsable competent perquè el vulgui obrir. 

Un altre aspecte a tenir en compte és que els menjadors escolars faciliten l’alimentació dels infants en 
edat escolar però si una família té un bebè que no està en edat escolar, aquest bebè també ha de tenir 
accés al menjar així com els pares. 

Amb això vol dir que la seva intenció és que els equips d’atenció primària puguin articular la prestació 
d’aquest servei i si, per exemple, a un municipi hi ha un menjador escolar obert i valoren que una 
determinada família hi ha d’anar, que tenguin la llibertat perquè hi pugui anar però, si no hi ha cap 
menjador escolar obert, doncs que les famílies puguin fer el menjar a ca seva, és a dir, que la manera 
d’actuar en cada cas serà discrecional per part dels equips d’atenció primària de cada municipi. 

Per altra banda, el fet de no acotar aquest servei als menjadors escolars en època estival també és 
perquè cal planificar-lo a més llarg termini perquè, ja més de cara a la tardor i a l’hivern, les famílies 
tendran unes necessitats energètiques a ca seva, necessitats higièniques i necessitats de material escolar. 

Així doncs, la idea era obrir una mica aquestes dues línies d’actuació per fer possible aquest tipus 
d’intervencions adreçades a aquest col·lectiu. 

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

 

TERCER PUNT DESPATX EXTRAORDINARI. MODIFICACIÓ DATA DEL 
PLE ORDINARI DEL MES D’AGOST. 

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

La Sra. PRESIDENTA anuncia que dia 24 de juliol de 2014 (dijous) se farà el Ple que 
correspon al mes d’agost. 

Recorda que el dia 10 de juliol de 2014 se farà el Ple ordinari.  

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

La presidenta aixeca la sessió, de la qual, com a secretari general, estenc aquesta acta  
amb plecs de paper números de A Nº 8412 a  A  Nº 8592. 

El secretari general     La presidenta 
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DECRETS DE 
PRESIDÈNCIA 

     

DEPARTAMENT DATA 
DECRET 

TEMA COMENTARI DESTINATARI IMPORT 

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

16/04/14 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT INSTRUCCIÓ NÚM.1 
INCA, DILIGÈNCIES PRÈVIES 165/2014 

NÚM.D.37/14  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

16/04/14 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT INSTRUCCIÓ NÚM.2 
DE PALMA, DILIGÈNCIES PRÈVIES 
655/2014 

NÚM.D.38/14  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

16/04/14 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT INSTRUCCIÓ NÚM.8 
DE PALMA, DILIGÈNCIES PRÈVIES 
676/2014 

NÚM.D.36/14  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

25/04/14 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT 
CONT.ADMINISTRATIU NÚM.3 DE 
PALMA, P.O 41/14 

NÚM.D.39/14  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

25/04/14 COMPAREIXENÇA DAVANT LA SALA CONTENCIOSA 
ADMINISTRATIVA DEL TSJ ILLES 
BALEARS, RECURS QUEIXA 75/14 

NÚM.D.40/14  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

16/04/14 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT 
CONT.ADMINISTRATIU NÚM.3 DE 
PALMA, P.O 33/2014 

NÚM.D.32/14  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

16/04/14 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT 
CONT.ADMINISTRATIU NÚM.3 DE 
PALMA, P.A 61/2014 

NÚM.D.31/14  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

16/04/14 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT 
CONT.ADMINISTRATIU NÚM.1 DE 
PALMA, P.O 40/2014 

NÚM.D.33/14  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

02/05/14 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT 
CONT.ADMINISTRATIU NÚM.1 DE 
PALMA, P.O 46/2014 

NÚM.D.44/14  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

16/04/14 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT SOCIAL NÚM.1 DE 
PALMA, EXP.477/2013 

NÚM.D.35/14  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

16/04/14 COMPAREIXENÇA DAVANT LA SALA 
CONT.ADMINISTRATIVA DEL TSJ ILLES 
BALEARS, ACTUACIONS PO 74/2014 

NÚM.D.34/14  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

05/05/14 INTERPOSICIÓ RECURS CONT.ADMINISTRATIU 
CONTRA ACTE PRESSUMPTE 
AJUNTAMENT BÚGER, ACORD DE 29 
NOV.2013 DE AGÈNCIA 

NÚM.D.43/14  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

13/05/14 RECTIFICACIÓ DECRET DATA 5 MAIG 2014 PER INTERPOSICIÓ 
RECURS CONT.ADMINISTRATIU OBRES 
REFORMA VIVENDA PARC.11 POL.2 DE 
BÚGER 

NÚM.D.48/14  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

13/05/14 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT 
CONT.ADMINISTRATIU NÚM.3 DE 
PALMA, ACTUACIONS PO 41/2014 

NÚM.D.54/14  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

13/05/14 COMPAREIXENÇA DAVANT LA SALA 
CONT.ADMINISTRATIVA DE TSJ ILLES 
BALEARS, P.O 146/14 

NÚM.D.50/14  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

13/05/14 COMPAREIXENÇA JUTJAT PRIMERA INSTÀNCIA NÚM.8 DE 
PALMA, ACTE CONCILIACIÓ 199/2014 

NÚM.D.42/14  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

13/05/14 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT 
CONT.ADMINISTRATIU NÚM.3 DE 
PALMA, P.A 90/14 

NÚM.D.45/14  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

13/05/14 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT 
CONT.ADMINISTRATIU NÚM.2 DE 
PALMA, ACTUACIONS PA 84/2014 

NÚM.D.46/14  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

13/05/14 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT INSTRUCCIÓ NÚM.6 
DE PALMA, DILIGÈNCIES PRÈVIES 
646/2014 

NÚM.D.47/14  

COOPERACIÓ 
LOCAL 

08/05/14 DECLARACIÓ DE 
CONTRACTE 
RESERVAT 

CONTRACTE SERVEIS DE 
RADIOCOMUNICACIONS SIRDEE PER AL 
SERVEI DE BOMBERS 
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COOPERACIÓ 
LOCAL 

13/05/14 CONVALIDACIÓ ACTE 
ADMINISTRATIU 

EXPEDIENT ACTUACIONS 
ADMINISTRATIVES PER DANYS I 
PERJUDICIS 

GRAN ILLES BALEARS 21 
SL 

 

HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/04/14 INCLOURE NÓMINA MES ABRIL DE 2014, PER 
DIETES ASSISTÈNCIA AL PLE DEL MES 
ABRIL 

VEURE RELACIÓ 15725,04 

HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/04/14 INCLOURE NÓMINA MES ABRIL DE 2014, PER 
DIETES ASSISTÈNCIA AL PLE DEL MES 
MAIG 2014 

VEURE RELACIÓ 18345,88 

HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16/04/14 DESESTIMAR  RECURS ALÇADA CONTRA RESOLUCIÓ 
25 NOV.13 

J.P.S  

HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13/05/14 DESESTIMAR SOL.LICITUD COMPATIBILITAT 
ACTIVITATS PRIVADES 

S.O.M  

HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13/05/14 DESESTIMAR DECRET DE RESOLUCIÓ DE RECURS 
ALÇADA 

J.T.L  

HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13/05/14 DESESTIMAR DECRET DE RESOLUCIÓ DE RECURS 
ALÇADA 

J.M.B  

HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13/05/14 DESESTIMAR DECRET DE RESOLUCIÓ DE RECURS 
ALÇADA 

T.B.G  

PRESIDÈNCIA 16/04/14 DECRET DELEGACIÓ COMPETÈNCIES DEL 
SECRETARI GENERAL EN EL 
SECRETARI ADJUNT I EN ELS CAPS DE 
SERVEI DEL CIM 

  

SECRETARIA 
GENERAL 

13/05/14 DENEGAR INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE ENTITATS 
DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

ASS. SOCIO-CULTURAL I 
EDUCATIVA SECRETSBCN 

 

URBANISME I 
TERRITORI 

16/04/14 DESESTIMAR RECURS ALÇADA CONTRA RESOLUCIÓ 
CONSELLER EX.URBANISME DE 18 
MARÇ 2013 

S.G.C  

URBANISME I 
TERRITORI 

06/04/14 APROVAR REVISIÓ 
PREUS 

CERTIFICICIÓ FINAL OBRES 
CORRESPONENTS AL MODIFICAT 
NÚM.1 DEL PROJECTE DE MONTUÏRI-
SANT JOAN 

EXP. 19/10-M  

URBANISME I 
TERRITORI 

25/04/14 AUTORITZACIÓ DESPLAÇAMENT PER ASSISTIR A LA 
COMISSIÓ BILATERAL MIXTA EN 
RELACIÓ CONVENI COL.LABORACIÓ 
ENTRE M.FOMENT I CIM DIA 23 ABRIL 14 
A MADRID 

MARGALIDA ROIG I 
MAURICIO ROVIRA 

 

URBANISME I 
TERRITORI 

13/05/14 DESESTIMAR RECURS ALÇADA PER SANCIÓ ASOCIACION ALCÚDIA 
TAURINA 

 

URBANISME I 
TERRITORI 

13/05/14 ESTIMAR RECURS ALÇADA CONTRA RESOLUCIÓ 
DEL CONSELLER EXECUTIU DE 3 DE 
GENER DE 2014 

D.N.O  

 

 

RESOLUCIONS 
CONSELLERS 

     

DEPARTAMENT DATA 
DECRET 

TEMA COMENTARI DESTINATARI IMPORT 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL  

09/04/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20140407 
UNITAT EMERGÈNCIES Q/2014/463 

TERCERS VARIS 2375,03 
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DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL  

09/04/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20140408 
UNITAT EMERGÈNCIES Q/2014/465 

TERCERS VARIS 2184,12 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL  

09/04/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DISPOSAR I RECONEIXER L'OBLIGACIÓ  
SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA 
ELECTRICA PARCS DE BOMBERS DEL 
CONSELL DE MALLORCA 

ENDESA ENERGIA, SA 
UNIPERSONAL 

8543,87 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL  

11/04/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20140410 
UNITAT EMERGÈNCIES Q/2014/484 

TERCERS VARIS 2180,45 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL  

11/04/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20140411 
UNITAT EMERGÈNCIES Q/2014485 

TERCERS VARIS 2135,15 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL  

11/04/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20140412 
UNITAT EMERGÈNCIES Q/2014/486 

TALLERES COMINO 
LUQUE, SL 

4028,78 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL  

22/04/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20140414 
UNITAT EMERGÈNCIES Q/2014/517 

TERCERS VARIS 1966,96 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL  

22/04/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

REC.OBLIG. SERVEI COMUNIC. SIRDEE 
SUMINIST. INST. MANT. TERMINALS 
ACCESSORIS COMUNIC. ASSOCIATS AL 
MATEIX. QUOTA DESEMBRE 2013 

TELEFÓNICA MOVILES 
ESPAÑA, SA 

15907,28 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL  

16/04/14 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

RECT. RES. DATA 13 MARÇ 2014 
D'AUTORITZAR, DISPOSAR I 
RECONÈIXER OBLIGACIONS RELACIÓ 
FRES. 45/13000/20140314 

AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE 
LES ILLES BALEARS 
Q0722546E 

2017,08 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL  

25/04/14 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT 

AUTORITZACIÓ DESPLAÇAMENT 
COMISSIÓ SERVEIS DE P.A.C. I GJAM 
REUNIÓ RESPONSABLES FORMACIÓ 

PAC I GJAM  

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL  

28/04/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20140428 
SERVEI EMERGÈNCIES Q/2014/550 

TERCERS VARIIS 2586,63 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL  

29/04/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20140429 
SERVEI EMERGÈNCIES  Q/2014/560 

TERCERS VARIS 1775,96 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL  

29/04/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ, 
RECONÈIXER I LIQUIDAR L'OBLIGACIÓ 
DESPESA RELATIVA QUOTA EXERCICI 
2014  

ASSOCIACIÓ ARC LLATÍ 5500 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL  

05/05/14 ALTRES CONVOCATÒRIA JORNADA 
INFORMATIVA SOBRE EL NOU PERÍODE  
LEADER 

AJUNTAMENTS , 
MANCOMUNITATS I 
ALTRES 
ADMINISTRACIONS, 
ENTITATS I 
ASSOCIACIONS DE 
CARÀCTER 
REPRESENTATIU 

 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL  

06/05/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20140430 
UNITAT MERGÈNCIES Q/2014/579 

TERCERS VARIS 1218,86 
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DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL  

07/05/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20140505 
UNITAT EMERGÈNCIES Q/2014/604 

TERCERS VARIS 2134,43 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL  

08/05/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ  FRES. 45/13000/20140506 
UNITAT EMERGÈNCIES Q/2014/609 

TERCERS VARIS 1514,43 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL  

08/05/14 ALTRES ASSISTÈNCIA CONSTITUCIÓ TRIBUNAL 
QUALIFICADOR PROVES SELCTIVES 
PER A COBRIR INTERINAMENT PÇA 
.D'INTERVENCIÓ 

AJUNTAMENT 
BINIBISSALEM, A.S.P. I 
F.H.A. 

 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL  

09/05/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20140507 
UNITAT EMERGÈNCIES Q/2014/625 

TERCERS VARIS 2090,82 

DEPARTAMENT 
DE COOPERACIÓ 
LOCAL  

09/05/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20140508 
UNITAT EMERGÈNCIES Q/2014/626 

TERCERS VARIS 1694,96 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

07/04/14 ALTRES NO INCOACIÓ EXPEDIENT 
SANCIONADOR CZ14/0047 

J.O.N.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

22/04/14 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0243/13 

J.LL.P. 195,15 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

11/04/14 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES RELACIÓ Q/2014/487 701,51 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

11/04/14 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES SOCIEDAD ESTATAL DE 
CORREOS Y 
TELEGRAFOS, S.A. 

537,35 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

11/04/14 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES RELACIÓ Q/2014/482 316,61 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

08/04/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS A LA RELACIÓ 
Q/2014449 RELATIVES AL 
SUBMINISTRAMENT DE BÉNS O 
SERVEIS REFUGI SON AMER 

RELACIÓ Q/2014/449 1887,25 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

15/04/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS A LA RELACIÓ 
Q/2014/481 RELATIVES AL 
SUBMINISTRAMENT DE BÉNS O 
SERVEIS PROGRAMA DE CAÇA 

VIAJES HALCON, S.A. 484,68 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

27/03/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS A LA RELACIÓ 
Q/2014/353 RELATIVES AL 
SUBMINISTRAMENT DE BÉNS O 
SERVEIS REFUGI PONT ROMA 

R.T.S. 373,41 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

08/04/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS A LA RELACIÓ 
Q/2014/446 RELATIVES AL 
SUBMINISTRAMENT DE BÉNS O 
SERVEIS REFUGI TOSSALS VERDS 

G.C.P. 1361,25 
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DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

07/04/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS A LA RELACIÓ 
Q/2014/443 RELATIVES AL 
SUBMINISTRAMENT DE BÉNS O 
SERVEIS REFUGI SON AMER 

ASCENSORES ASPE, S.A. 363 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

14/04/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS A LA RELACIÓ 
Q/2014/500 RELATIVES AL 
SUBMINISTRAMENT DE BÉNS O 
SERVEIS REFUGI MULETA 

RELACIÓ Q/2014/500 1269,05 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

14/04/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS A LA RELACIÓ 
Q/20144/499 RELATIVES AL 
SUBMINISTRAMENT DE BÉNS O 
SERVEIS REFUGI CAN BOI 

WILL-KILL, S.A. 1280,18 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

07/04/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS A LA RELACIÓ 
Q/2014/364 RELATIVES AL 
SUBMINISTRAMENT DE BÉNS O 
SERVEIS REFUGI SON AMER 

RELACIÓ Q/2014/364 2904,15 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

15/04/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS A LA RELACIÓ 
Q/2014/503 RELATIVES AL 
SUBMINISTRAMENT DE BÉNS O 
SERVEIS REFUGI MULETA 

RELACIÓ Q/2014/503 561,44 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

08/04/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS A LA RELACIÓ 
Q/2014/450 RELATIVES AL 
SUBMINISTRAMENT DE BÉNS O 
SERVEIS REFUGI SON AMER 

RELACIÓ Q/2014/450 1753,7 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

24/03/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS A LA RELACIÓ 
Q/2014/324 RELATIVES AL 
SUBMINISTRAMENT DE BÉNS O 
SERVEIS REFUGI SON AMER 

RELACIÓ Q/2014/324 7814,68 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

27/03/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS A LA RELACIÓ 
Q/2014/355 RELATIVES AL 
SUBMINISTRAMENT DE BÉNS O 
SERVEIS REFUGI MULETA 

RELACIÓ Q/2014/355 3034,87 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

15/07/14 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES LORENZO REYNES, S.L. 154,41 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

21/04/14 INICIAR EXPEDIENT APROVACIÓ CONVENI COL·LABORACIÓ 
ENTRE L'OFFICE DE L'ENVIRONNEMENT 
DE LA CORSE I EL CONSELL DE 
MALLORCA PER L'EXECUCIÓ DEL 
PROJECTE EUROPEU "RANDO POUR LA 
CULTURA" 

?  
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DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

23/04/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS A LA RELACIÓ 
Q/2014/481 RELATIVES AL 
SUBMINISTRAMENT DE BÉNS O 
SERVEIS PROGRAMA SA DRAGONERA 

GRÀFIQUES LLOPIS, S.A. 1391,5 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

25/04/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS A LA RELACIÓ 
Q/2014/540 RELATIVES AL 
SUBMINISTRAMENT BÉNS O SERVEIS 
PROGRAMA TALLER D'OCUPACIÓ 
L'HORT DE SON AMER 

RELACIÓ Q/2014/540 214,69 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

29/04/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS A LA RELACIÓ 
Q/2014/481 RELATIVES AL 
SUBMINISTRAMENT BÉNS O SERVEIS 
PROGRAMA ORGANS DE GOVERN 

VIAJES HALCON, S.A. 323,32 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

25/04/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS A LA RELACIÓ 
Q/2014/539 RELATIVES AL 
SUBMINISTRAMENT BÉNS O SERVEIS 
PROGRAMA TALLER D'OCUPACIÓ BOSC 
DE SON AMER 

RELACIÓ Q/2014/539 318,36 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

22/04/14 ALTRES AUTORITZACIÓ PROVA CARÀCTER 
PUNTUABLE COMPACK SPORTING 

S.C. PUIGPUNYENT-
GALILEA 

 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

25/04/14 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES RELACIÓ Q/2014/537 1865,07 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

28/04/14 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES RELACIÓ Q/2014/543 1658,83 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

24/04/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS A LA RELACIÓ 
Q/2014/526 RELATIVES AL 
SUBMINISTRAMENT DE BÉNS O 
SERVEIS AL REFUGI MULETA 

ELECTRICA SOLLERENSE, 
S.A. 

725,53 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

01/05/14 CONTRACTACIÓ 
PERSONAL 
LABORAL 

CONTRACTACIÓ TÈCNIC SUPORT 
PEDAGÒGIC TALLER OCUPACIÓ BOSC I 
HORT DE SON AMER 

Mª.J.C.P.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

29/04/14 ALTRES AUTORITZACIÓ CAPTURA CONILLS D.C.C.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

29/04/14 ALTRES AUTORITZACIÓ CAPTURA COLOMS, 
TUDONS I TORTERA TURCA 

E.R.M.C.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

29/04/14 ALTRES AUTORITZACIÓ CONTROL COLOMS J.R.M.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

30/04/14 ALTRES AUTORITZACIÓ DESCASTAMENT 
CABRES BORDES PER DANYS A LA 
AGRICULTURA VEDAT PM-11236 

M.R.R.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

30/04/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TEMPS DE SERVEIS A 
EFECTES CÒMPUT DE TRIENNIS 

A.C.C.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

30/04/14 ALTRES PROPOSTA EMES PEL CAP DE SERVEIS S.F.G.T.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

30/04/14 ALTRES PROPOSTA EMES PEL CAP DE SERVEIS S.F.G.T.  
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DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

30/04/14 ALTRES PROPOSTA EMES PEL CAP DE SERVEIS S.F.G.T.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

30/04/14 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ COMPTABLE 
J/2014/53 

50 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

30/04/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ M.M.M. 8915,24 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

29/04/14 ALTRES AMPLIACIÓ VEDAT PM-10782 P.C.G.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

30/04/14 ALTRES AMPLIACIÓ VEDAT PM-10347 F.T.G.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

28/04/14 ALTRES CREACIÓ VEDAT LA MONTAÑA 2 B.J.V.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

23/04/14 ALTRES AMPLIACIÓ VEDAT PM-10204 A CAÇA 
MAJOR 

I.M.C.C.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

24/04/14 ALTRES CANVI TITULAR VEDAT PM-10222 J.T.A.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

23/04/14 ALTRES AMPLIACIÓ VEDAT PM-10995 F.T.S.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

23/04/14 ALTRES AMPLIACIÓ VEDAT PM-10345 A CAÇA 
MAJOR 

S'ESTACADA DE MORELL, 
S.L. 

 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

24/04/14 ALTRES SEGREGACIÓ VEDAT PM-11095 F.R.O.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

29/04/14 ALTRES AUTORITZACIÓ DESCASTAMENT 
CABRES BORDES VEDAT PM-12102 

R.J.S.T.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

05/05/14 ALTRES AUTORITZACIÓ REALITZACIÓ RRCC S.C. S'HORTA  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

05/05/14 ALTRES AUTORITZACIÓ CONTROL COLOMS S.S.G.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

29/04/14 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

RECTIFICACIÓ RESOLUCIÓ DATA 
5/03/2014 

?  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

05/05/14 ALTRES AUTORITZACIÓ PER LA INSTAL·LACIÓ 
DE PARQUET A LA PLANTA PIS REFUGI 
PONT ROMA 

Y.H.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

02/05/14 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ COMPTABLE 
J/2014/59 

250 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

30/04/14 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ COMPTABLE 
J/2014/54 

172,74 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

30/04/14 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ COMPTABLE 
J/2014/47 

33,45 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

02/05/14 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ COMPTABLE 
J/2014/56 

2500 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

30/04/14 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ COMPTABLE 
J/2014/52 

39,9 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

30/04/14 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ COMPTABLE 
J/2014/51 

2500 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

30/04/14 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ COMPTABLE 
J/2014/50 

50 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

30/04/14 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ COMPTABLE 
J/2014/49 

2500 
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DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

30/04/14 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ COMPATBLE 
J/2014/48 

105,24 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

30/04/14 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ COMPTABLE 
J/2014/46 

2500 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

02/05/14 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ COMPTABLE 
J/2014/55 

250 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

05/05/14 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ14/0052 

P.F.O. 4045,4 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

05/05/14 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ14/0056 

J.G.C. 489,21 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

05/05/14 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ14/0050 

A.V.E. 4698,6 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

05/05/14 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0158/13 B.A.S.O. 466,02 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

05/05/14 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0178/13 F.V.F. 60 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

16/04/14 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES RELACIÓ Q/2014/511 3087,58 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

23/04/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS A LA RELACIÓ 
Q/2014/524 RELATIVES AL 
SUBMINISTRAMENT BÉNS O SERVEIS 
REFUGI MULETA 

RELACIÓ Q/2014/524 1072,81 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

25/04/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS A LA RELACIÓ 
Q/2014/536 RELATIVES AL 
SUBMINISTRAMENT BÉNS O SERVEIS 
REFUGI SON AMER 

RELACIÓ Q/2014/536 3851,75 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

08/05/14 ALTRES AMPLIACIÓ VEDAT PM-10142 SA BASSA PLANA, S.L.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

09/05/14 ALTRES AMPLIACIÓ VEDAT PM-12069 I.S.S  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

08/05/14 ALTRES AMPLIACIÓ VEDAT PM-12100 A CAÇA 
MAJOR 

SANTUARI DE LLUC  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

09/05/14 ALTRES SEGREGACIÓ VEDAT PM-11162 C.G.G.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

07/05/14 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES COMPAÑIA 
CONCESIONARIA DEL 
TÚNEL DE SÓLLER, S.A. 

1095,1 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

06/05/14 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES DELEGACIONES Y 
REPRESENTACIONES EN 
COLABORACIÓN, S.L. 

641,25 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

07/05/14 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES GLORIA MALLORQUINA, 
S.A 

528,72 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

07/05/14 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES RELACIÓ Q/2014/600 869,94 
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DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

06/05/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS A RELACIÓ 
Q/2014/605 RELATIVES AL 
SUBMINISTRAMENT BÉNS O SERVEIS 
TALLER OCUPACIÓ BOSC SON AMER 

RELAICÓ Q/2014/605 379,65 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

06/05/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS A RELACIÓ 
Q/2014/603 RELATIVES AL 
SUBMINISTRAMENT BÉNS O SERVEIS 
TALLER OCUPACIÓ HORT SON AMER 

RELACIÓ Q/2014/603 585 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

05/05/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS A RELACIÓ 
Q/2014/369 RELATIVES AL 
SUBMINISTRAMENT BÉNS O SERVEIS 
REFUGI SON AMER 

REBERSEC, S.L. 707,93 

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

07/05/14 ALTRES EXPEDIENT AJUDA ESCOLARITAT Mª.J.C.P.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

07/05/14 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

INCLUSIÓ NÒMINA DESPESES 
QUILOMETRATGE 

?  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

08/05/14 ALTRES AUTORITZACIÓ REALITZACIÓ PROVA 
TIR A GUÀTLERA 

S.C. S'HORTA  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

08/05/14 ALTRES AUTORITZACIÓ DESCASTAMENT 
CABRES BORDES DANYS 
AGRICULTURA VEDATS PM-10476, PM-
12029, PM-10180, PM-10846, PM-11342 

?  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

08/05/14 ALTRES RENOVACIÓ PTC RÈGIM GENERAL 
VEDAT PM-10316 

A.M.A.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

12/05/14 ALTRES CREACIÓ REFUGI FAUNA SON CANALS F.R.O.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

13/05/14 ALTRES CANVI TITULAR VEDAT PM-10289 A.M.B.F.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

13/05/14 ALTRES AMPLIACIÓ VEDAT PM-11094 T.S.R.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

13/05/14 ALTRES CANVI TITULAR VEDAT PM-11012 M.B.LL.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

12/05/14 ALTRES AUTORITZACIÓ CONTROL COLOMS PER 
DANYS A L'AGRICULTURA VEDAT PM-
10221 

P.A.S.M.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT 

08/05/14 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES RELACIÓ Q/2014/614 381,21 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

07/03/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

Curs: Llei de protecció de dates. Sra Margalida B.B. 0 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

07/03/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

Curs: Sicalwin Sra. Ana Isabel S.S. 0 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

07/03/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

Curs: Gestió i administració de l'entorn 
virtual Moodle" 

Sr. Ruben B.T. 0 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

07/03/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

Curs: Procediment administratiu Avançat. 
30h 

Sra. Agueda M.F. 0 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

24/03/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

Curs: Administración electrònica (on-line) Sra MªAngeles V.J. 0 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

07/03/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

Curs: Procediment administratiu.Avançat. 
30hres. 

Sra. Fca. R.F. 0 
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DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

07/03/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

Curs: Prevenció de riscos laborals i 
educació corporal". 5,8hores 

Sra MªJesus G.B. 0 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

11/03/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

Curs: "Igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres".30hores 

Sra. Fca. R.P. 0 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

11/03/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

Curs:"Taller virtual per al manei de l'entorn 
aula oberta 2-4". 6hores 

Sra. Fca. R.P. 0 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

11/03/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

Curs: "Procediment Administratiu Avançat" Sra. Caterina Ll.E. 0 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

20/03/14 APROVACIÓ 
LIQUIDACIÓ 

Contracte de subnimistrament d'energia 
elèctrica al CIM, Ràdio i Tv de Mllca SAU; 
Institut de l'Esprt Hípic de Mllca i l'IMAS 
d'oct de 2010 a oct.2011. 

ENDESA ENERGIA SAU 8353,55 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

24/03/14 APROVAR 
PREASSIGNACIÓ 

Q/2014/323 Provisió de fons relatiu als 
contractes menors d'obres. 

Sr.Pedro Pablo V. C. 5000 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

24/03/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

Curs:"Català nivell E". 64hores Sr. Ramon P.M. 0 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

25/03/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

Curs:"Procediment Administratiu 
Avançat".30hores 

Sra.Margarita P.S. 0 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

26/03/14 ALTRES Reclamació de l'entitat Bravatta, CB  Fundació Mallorca Turísme y 
Mallorca Ballons 

0 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

26/03/14 INICIAR EXPEDIENT Relatiu a la redistribució de la despesa 
pressupostaria reft.a l'exp. rehabilitació de 
la casa i la tafona de Can Boi 

D.I.Projectes 177647,35 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

26/03/14 INICIAR EXPEDIENT Redistribució de la despesa pressupostaria 
reft.a la reforma interior del refugi de 
Tossals Verds dins 2014 

D.I.Projectes 121399,69 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

28/03/14 INICIAR EXPEDIENT Contractació de l'obra del Projecte de 
conservació de l'edifici de Can Weyler. 

D.I.Projectes 70800 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

28/03/14 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

J/2014/35 Despeses no subjectes a 
fiscalització prèvia. 

Sr. Alex Martino Bennasar 349,71 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

28/03/14 ALTRES Habilitació per gestionar bestretes de caixa 
fixa del Programa 92010 PARC MÒBIL  

Secretaria Técnica 
Presidència 

15500 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

28/03/14 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT 

Autoritzar assitencia a seminari en la UIB. Sr.Joan A.B. 100 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

31/03/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2014/340 Subministrament de llum i 
consum de telèfor OIT aeroport. 

AENA AEROPUERTOS, SA 74,6 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

31/03/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2014/366  Diversos segons relació 
adjunta 

1157,25 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

31/03/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2014/365 Despeses missatgeria 18 febrer 
2014 

RETTO EXPRES, SL 11,02 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

31/03/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2014/363 Subministrament d'aigua febrer 
2014. Presidència 

MANANTIAL DE SALUT, SL 53,79 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

31/03/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2014/362  Diversos segons relació 
adjunta 

552,88 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

01/04/14 INICIAR EXPEDIENT Servei de mateniment i conservació dels 
jardins de la finca Raixa. 

Secretaria Tec.Presidència 70800 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

01/04/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Fact.8414024712 de febrer de Secretaria 
General. 

CANON ESPAÑA, SA 196,48 
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DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

01/04/14 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

Trasllat de J/2014/36  Diversos segons relació 
adjunta 

516,02 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

02/04/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Factres. de gener i febrer  del contracte del 
servei de manteniment dels jardins de la 
finca Raixa  

Empresa pública de 
Transformación Agraria, S.A 
(TRAGSA) 

7407,57 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

22/04/14 COMPENSACIÓ 
HORES FORMACIÓ 

Curs: Procediment administratiu Avançat. 
30h 

Sra.B.O.B 0 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

04/04/14 COMPENSACIÓ 
HORES FORMACIÓ 

Curs: "Ley de acceso electrónico de los 
ciudadanos a los serv. públicos". 20hr. 

Sra.F.R.P. 0 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

01/04/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Fact.841404711 de  8 de febrer de 
Assessoria Juridica. 

CANON ESPAÑA, SA 167,1 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

02/04/14 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT 

 Per assistir a la Diputació d'Alacant relatiu 
a l'implantació del firmadoc i fact. 
electrónica" 

Sra. Beatriu S G. 0 

DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA 

02/04/14 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT 

Per assistir a la Diputació d'Alacant relatiu a 
l'implantació del firmadoc i fact. electrónica" 

Sr. Antoni B.T. 0 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

10/04/14 ALTRES BAIXA EOT  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

14/04/14 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) 

AIV  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/04/14 CESSAMENT EN 
LLOC DE TREBALL 

CESSAMENT EN LLOC TREBALL CMG  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

24/03/14 CESSAMENT EN 
LLOC DE TREBALL 

CESSAMENT EN LLOC TREBALL CPM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

10/04/14 CESSAMENT EN 
LLOC DE TREBALL 

CESSAMENT EN LLOC TREBALL LAV  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

10/04/14 CESSAMENT EN 
LLOC DE TREBALL 

CESSAMENT LLOC TREBALL MSU  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

09/04/14 ALTRES CESSAMENT I PRESA POSSESSIO LLOC 
EFECTUATS MATEIXA AUTORITAT 

MMD  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/04/14 EFECTES PER 
JUBILACIÓ 

JUBILACIO  CMG  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

15/04/14 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLICENCIA/PERMIS/INCAPACITAT  - IT 
COMPLMENT 100% 

EAL  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

15/04/14 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLICENCIA/PERMIS/INCAPACITAT 
TEMPORAL IT COMPLMENT 100% 

AGG  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

10/04/14 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLICENCIA/PERMIS/INCAPACITAT 
TEMPORAL - IT COMPLMENT 100% 

MMRL  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

11/04/14 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLICENCIA/PERMIS/INCAPACITAT 
TEMPORAL - IT COMPLEMENT 100% 

CAAA  



 146

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

10/04/14 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLICENCIA/PEMIS/INCAPACITAT 
TEMPORAL - IT  COMPLMENT 100% 

AGN  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

10/04/14 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLILCENCIA/PERMIS/INCAPACITAT 
TEMPORAL - IT COMPLEMENT 100% 

SIGP  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

10/04/14 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLILCENCIA/PERMIS/INCAPACITAT 
TEMPORAL - IT COMPLEMENT 100% 

VGG  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/04/14 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLICENCIA/PERMIS/INCAPACITAT 
TEMPORAL - IT COMPLEMENT 100% 

RMNP  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/04/14 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLICENCIA/PERMIS/INCAPACITAT 
TEMPORAL  IT COMPLMENT 100% 

RMMP  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/04/14 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLICENCIA/PERMIS/INCAPACITAT 
TEMPORAL - IT COMPLEMENT 100% 

VTM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/04/14 PERMIS 
MATERNITAT/PATER
NITAT 

LLICENCIA/PERMIS/INCAPACITAT - 
FINALITZACIO PERMIS PATERNITAT 

BNF  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

14/04/14 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

CONCESSIO BESTRETA  VTM 1317,96 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

09/04/14 ALTRES SOL.LICITUD FLEXIBILITAT HORARIA  JMGG  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

15/04/14 EFECTES PER 
JUBILACIÓ 

AJUDA ECONOMICA PER JUBILACIO 
FORMÇOSA 

JFTZ 2292,03 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

15/04/14 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

HORES EXTRAORDINARIES PERSONAL ADSCRIT AL 
DPT PRESIDENCIA OIT 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/04/14 ALTRES ACTIVITAT FORMAATIVA CURS 
PREVENCIO RISCOS LABORALS (NIVELL 
BASIC) 

AGP  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/04/14 ALTRES IMPARTICIO MATERIA PRIMERS AUXILIS 
ACTIVITAT FORMATIVA CURS 
PREVENCIO RISCOS LABORALS (NIVEL 
BASIC) 

AOSF  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

10/04/14 ALTRES ACTIVITAT FORMATIVA CURS SICALWIN: 
EINA PER UNA CORRECTA GESTIO 
PRESSUPOSTARIA  

LQJ  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

10/04/14 ALTRES SOL·LICITUD FLEXIBILITAT HORARIA  MOC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

09/04/14 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

RECTIFICACIO EN PART RESOLUCIO 
NOMENAMENT INTERI 

CBR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

10/04/14 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

RECTIFICACIO EN PART RESOLUCIO 
LLICENCIA/PERMIS/INCAPACITAT 
TEMPORAL 

VGG  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

10/04/14 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

CONCESSIO BESTRETA  PSM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

14/04/14 BORSA INTERINS LLISTA PROVISIONAL ADMESOS 
EXCLOS BORSES TECNIC AUXILIAR 
OBRES PUBLIQUES 

VARIS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

11/04/14 BORSA INTERINS LLISTA PROVISIONAL ADMESOS 
EXCLOSOS  OPERADOR 
COMUNICACIONS  

VARIS   

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

09/04/14 ALTRES DEDUCCIO PROPORCIONAL HAVERS A 
APLICAR NOMINA  

RHL  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

15/04/14 ALTRES IMPARTICIO ACTIVITAT FORMATIVA 
CURS PREVENCIO RISCOS LABORALS 
(NIVELL BASIC) 

CRS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

14/04/14 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

CONCESSIO COMPLEMENT 
PRODUCTIVITAT  

PERSONAL ADSCRIT AL 
TEATRE PRINCIPAL 

193,34 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/04/14 ALTRES PROCES ANUAL CONCILIACIO 
PAGAMENT  QUOTES SEGURETAT 
SONCIAL GEN-DES 

DPT HISENDA I FUNCIO 
PUBLICA 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

07/04/14 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

RECTIFICACIO EN PART RESOLUCIO 
ABONAMENT TRIENNIS 

RSS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/04/14 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

ABONAR HORES EXTRAORDINARIES PERSONAL ADSCRIT AL 
SERVEI EMERGENCIES 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

24/03/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI LA 
MISERICÒRDIA 

? 582,31 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

24/03/14 AUTORITZACIÓ 
ASSISTÈNCIA 
CURSOS 

AUTORITZACIÓ ASSISTÈNCIA CURS 
"LIFE CYCLE COSTING EN 
CONSTRUCCIÓN: ANÁLISIS DE COSTES 
EN SOSTENIBILIDAD" 

M.S.F.R.  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

24/03/14 AUTORITZACIÓ 
ASSISTÈNCIA 
CURSOS 

AUTORITZACIÓ ASSISTÈNCIA 
JORNADES "ESTABILIDAD Y 
SOSTENIBILIDAD DE LAS HACIENDAS 
LOCALES" 

A.A.B.  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

24/03/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI LA 
MISERICÒRDIA 

? 814,26 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

24/03/14 COMPENSACIÓ 
HORES FORMACIÓ 

COPENSACIÓ HORES DE FORMACIÓ J.M.L.R.  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

24/03/14 COMPENSACIÓ 
HORES FORMACIÓ 

COMPENSACIÓ D'HORES DE FORMACIÓ M.D.F.V.  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

24/03/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

CONCESSIÓ BESTRETA 100% 
APORTACIÓ ANUAL 

FUNDACIÓ SANTUARI DE 
LLUC 

25000 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

24/03/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT BESTRETA 100% 
APORTACIÓ ANUAL 

CONSORCI DEL CASTELL 
DE SANT CARLES 

42054,6 
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DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

24/03/14 COMPENSACIÓ 
HORES FORMACIÓ 

COMPENSACIÓ D'HORES DE FORMACIÓ J.F.M.G.  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/03/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI LA 
MISERICÒRDIA 

? 2512,72 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/03/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI SERVEIS 
GENERALS 

? 2312,35 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/03/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI SERVEIS 
GENERALS 

CANON ESPAÑA S.A. 333,16 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/03/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI LLAR DE LA 
INFANCIA 

? 46,16 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/03/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI SERVEIS 
GENERALS 

? 974,6 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/03/14 ENDOSSAMENT 
FACTURES 
ENTITATS 
BANCÀRIES 

ENDÓS CERTIFICACIÓ 31 PROJECTE DE 
CONSERVACIÓ INTEGRAL MA-13 

UTE CONSERVACIÓ EIX 
CENTRAL / MELCHOR 
MASCARÓ SAU / BANCO 
SABADELL 

277601,52 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26/03/14 ABONAMENT 
CURSOS 

INCLUSIÓ EN NÒMINA DESPESES 
ASSISTÈNCIA CURS 

P.B.N. 126 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26/03/14 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 325/2013 ASOCIACIÓN DE VECINOS 
CAN SIONET 

182,61 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26/03/14 DEIXAR SENSE 
EFECTE 

DEIXAR SENSE EFECTE RESOLUCIÓ DE 
3/12/2013 D'APROVACIÓ DE 
CONTRACTACIÓ CENTRALITZADA 
D'UNA FOTOCOPIADORA PEL SERVEI 
DE FORMACIÓ 

?  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

27/03/14 DEVOLUCIÓ 
INGRESSOS 

SOL·LICITUD DEVOLUCIÓ INGRESSOS 
INDEGUTS 

J.M.M. 70 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

27/03/14 DEVOLUCIÓ 
INGRESSOS 

SOL·LICITUD DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS 
INDEGUTS 

J.M.M. 70 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

27/03/14 ENDOSSAMENT 
FACTURES 
ENTITATS 
BANCÀRIES 

ENDÓS CERTIFICACIÓ 33 PROJECTE DE 
CONSERVACIÓ INTEGRAL DE LA XARXA 
DE CARRETERES DEL CONSELL DE 
MALLORCA EIX PONENT LLEVANT 

UTE CONSERVACIÓ 
PONENT- LLEVANT / BBVA 

448078,63 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

27/03/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI SERVEIS 
GENERALS 

? 5725,01 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

27/03/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI SERVEIS 
GENERALS 

? 1831,68 
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DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/04/14 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) 

MMO  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16/04/14 NOMENAMENT 
FUNCIONARI INTERÍ 

NOMENAMENT I/O PRESA POSSESSIO 
LLOC TREBALL (ART 10.1.b LLEI 7/2007 I 
ART 15.2.b LLEI 3/2007) 

FCV  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

24/04/14 EXCEDÈNCIA CESSAMENT EN LLOC TREBALL - 
EXCEDENCIA CURA FILLS 

MAAA  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

24/04/14 EXCEDÈNCIA CANVI SITUACIO ADMINISTRATIVA (ART 
105.1.A LEI 3/2007 I 89.4 LLEI 7/2007) 

MAAA  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

27/03/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI SERVEIS 
GENERALS 

? 737,13 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

27/03/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES SENTÈNCIA 
JUDICIAL 

UTE OBRAS Y 
PAVIMENTACIONES MAN 
SA I VIAS Y OBRAS 
PÚBLICAS SA 

324743,69 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23/04/14 ALTRES CESSAMENT I PRESA POSSESSIO LLOC 
TREBALL EFECTUATS PER MATEIXA 
AUTORITAT 

FALH  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/04/14 CONCESSIÓ 
LLICÈNCIA 

LLICENCIA/PERMIS/INCAPACITAT 
TEMPORAL - LACATANCIA ACUMULADA 

IIV  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

24/04/14 PERMIS 
MATERNITAT/PATER
NITAT 

LLICENCIA/PERMIS/INCAPACITAT 
TEMPORAL - PRESTACIO MATERNITAT 

IIV  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

28/04/14 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLICENCIA/PERMIS/INCAPACITAT  
TEMPORAL - IT COMPLEMENT 100% IT 

JBDA  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

15/04/14 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLICENCIA/PERMIS/INCAPACITAT 
TEMPORAL - IT COMPLEMENT 100% 

CPC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

15/04/14 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLICENCIA/PERMIS/INCAPACITAT 
TEMPORAL - IT COMPLEMENT 100% 

CPC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/04/14 ALTRES ACTIVITAT FORMATIVA CURS 
D'ALFRESCO I LIFERAY: GESTIO DE 
CONTINGUTS A LA INTRANET 

JBV  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

15/04/14 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLICLENCIA/ PERMIS / INCAPACITAT 
TEMPORAL - IT COMPLEMENT 100% 

CPC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/04/14 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLICENCIA / PERMIS / INCAPACITAT 
TEMPORAL - IT COMPLMENT 100% 

CPC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/04/14 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLILCENCIA / PERMIS / INCAPACITAT 
TEMPORAL   - IT COMPLEMENT 100% 

MCTA  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

24/04/14 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLICENCIA / PERMIS / INCAPACITAT 
TEMPORAL - IT COMPLEMENT 100% 

MCR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16/04/14 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLICENCIA / PERMIS / INCAPACITAT 
TEMPORAL - IT COMPLEMENT 100% 

GAM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/04/14 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

DENEGACIO DRET 100% RETRIBUCIONS 
SITUACIO IT 

MVR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16/04/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS  
PROPIS PISCOLOGIA  

VGL 56,45 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16/04/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS FILL 
ARQUITECTURA  

JJRA 344,14 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16/04/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS FILL 
CIENCIES I TECNOLOGIES DE 
L'EDIFICACIO 

MMD 65,55 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

27/03/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI SERVEIS 
GENERALS 

? 2022,02 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16/04/14 ABONAMENTS 
BEQUES PER 
ESTUDIS 

ABONAMENT  BECA PER ESTUDIS 
PROPIS GRAU COMUNICACIO 

JPG 282,26 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

28/03/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI SERVEIS 
GENERALS 

CANON ESPAÑA S.A. 166,58 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

28/03/14 ALTRES AMPLIACIÓ GESTIÓ BESTRETES DE 
CAIXA FIXA 

DEPARTAMENT DE 
PRESIDÈNCIA 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

31/03/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI SERVEI 
D'URBANISME 

? 958,03 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

31/03/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI LLAR DE LA 
INFÀNCIA 

? 8,84 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

31/03/14 ALTRES LIQUIDACIÓ PROVISIONAL CANON  
CONTRACTE DE GESTIÓ DE SERVEI 
PÚBLIC PER A LA GESTIÓ DEL REFUGI 
DEL PONT ROMÀ 

?  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

31/03/14 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 322/2013 INMOBILIARIA SAN 
BERNARDO CENTRO S.A. 

4595 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

31/03/14 INICIAR EXPEDIENT INICI EXPEDIENT CONTRACTACIÓ 
OBRES DE REFORMA INTERIOR DEL 
PARC DE BOMBERS D'INCA 

?  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

31/03/14 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 302/2013 FINQUES LA TRPA 2006 
SLU 

483,89 
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DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

31/03/14 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 345/2013 MUTUA BALEAR DE 
ACCIDENTES DE 
TRABAJO Y 
ENFERMEDADES 

265,52 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

28/04/14 INICIAR EXPEDIENT EXPEDIENT AJUDA PER ESCOLARITAT MMO  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

31/03/14 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 343/2013 COUNTRY CLUB SON 
CLARET S.L. 

924,44 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

31/03/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI SERVEI 
D'URBANISME 

? 222,97 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

31/03/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI SERVEI 
D'URBANISME 

? 511,75 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

31/03/14 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 347/2013 B.N.N. 262,81 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

31/03/14 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 304/2013 VIBELBA S.L. 435,29 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

31/03/14 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 324/2013 SANTANDER LEASE S.A. 2916 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

31/03/14 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 307/2012 J.E.S. 1901,73 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

31/03/14 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 306/2013 VIBELBA S.L. 260,64 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

31/03/14 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 305/2013 VIBELBA S.L. 2683,91 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

31/03/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI SERVEIS 
GENERALS 

? 755,2 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

31/03/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI SERVEIS 
GENERALS 

? 6871,67 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

28/04/14 INICIAR EXPEDIENT EXPEDIENT AJUDA PER ESCOLARITAT MMO  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/04/14 INICIAR EXPEDIENT EXPEDIENT AJUDA PER ESCOLARITAT BNF  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

07/04/14 INICIAR EXPEDIENT EXPEDIENT AJUDA PER ESCOLARITAT SRH  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

24/04/14 ALTRES SOL·LICITUD FLEXIBILITAT HORARIA  SGM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

24/04/14 EFECTES PER 
JUBILACIÓ 

AJUDA ECONOMICA PER JUBILACIO 
FORÇOSA  

FJFQ 2292,03 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/04/14 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

HORES EXTRAORDINARIES GEN 2014 SERVEI EMERGENCIES  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

01/04/14 COMPENSACIÓ 
HORES FORMACIÓ 

COMPENSACIÓ D'HORES ASSISTÈNCIA 
A CURSOS DE FORMACIÓ 

M.B.S.  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

01/04/14 COMPENSACIÓ 
HORES FORMACIÓ 

COMPENSACIÓ D'HORES ASSISTÈNCIA 
A CURSOS DE FORMACIÓ 

M.V.S.P.  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

01/04/14 COMPENSACIÓ 
HORES FORMACIÓ 

COMPENSACIÓ D'HORES ASSISTÈNCIA 
A CURSOS DE FORMACIÓ 

C.S.G.  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

01/04/14 COMPENSACIÓ 
HORES FORMACIÓ 

COMPENSACIÓ D'HORES ASSISTÈNCIA 
A CURSOS DE FORMACIÓ 

M.M.N.R.  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

01/04/14 COMPENSACIÓ 
HORES FORMACIÓ 

COMPENSACIÓ D'HORES ASSISTÈNCIA 
A CURSOS DE FORMACIÓ 

J.M.S.A.  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/04/14 RETENCIONS DE 
NÒMINES 

RETENCIONS JUDICIALS I 
ADMINISTRATIVES APLICADES 
PERSONAL CIM NOMINA ABRIL 2014 

PERSONAL ADSCRIT AL 
CIM 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/04/14 RETENCIONS DE 
NÒMINES 

RETENCIONS JUDICIALS I 
ADMINISTRATIVES APLICADES 
PERSONAL CIM NOMINA ABRIL 2014 

PERSONAL ADSCRIT AL 
CIM 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/04/14 APROVACIÓ 
NÒMINA 

APROVACIO NOMINA ABRIL 2014 PERSONAL ADSCRIT A LA 
COORPORACIO 

2840970 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

28/04/14 ALTRES INCLUSIO NOMINA DESPESES 
DERIVADES TRAMITACIO PRORROGA 
CONDUIR VEHICLES  

LRS 82,2 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

28/04/14 ALTRES INCLUSIO A NOMINA DESPESES 
DERIVADES TRAMITACIO PROROGA 
CONDUIR VEHICLES  

BAM 81,9 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/04/14 REDUCCIÓ 
JORNADA LABORAL 

REDUCCIO JORNADA RSA  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

01/04/14 COMPENSACIÓ 
HORES FORMACIÓ 

COMPENSACIÓ D'HORES ASSISTÈNCIA 
A CURSOS DE FORMACIÓ 

A.M.P.  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/04/14 COMPENSACIÓ 
HORES FORMACIÓ 

COMPENSACIÓ D'HORES ASSISTÈNCIA 
A CURSOS DE FORMACIÓ 

M.M.N.R.  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

01/04/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI LLAR DE LA 
INFANCIA 

? 824,05 



 153

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

01/04/14 ALTRES APROVACIÓ PROJECTE OBRES 
REFORMA INTERIOR PARC DE 
BOMBERS D'INCA 

? 168412,85 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

01/04/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

LIQUIDACIÓ PROVISIONAL CÀNONS 
GESTIÓ SERVEI PÚBLIC DE RESIDUS DE 
CONSTRUCCIÓ 

MAC INSULAR S.L. 275739,16 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

01/04/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

LIQUIDACIÓ PROVISIONAL CÀNONS 
CONTRACTE DE CONCESSIÓ DE 
GESTIÓ DE RESIDUS URBANS DE 
MALLORCA 

TIRME S.A. 300131,01 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/04/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI SERVEIS 
GENERALS 

? 2404,63 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/04/14 MODIFICACIÓ DE LA 
RESOLUCIÓ 

MODIFICACIÓ RESOLUCIÓ DE 
19/09/2012 

?  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/04/14 AUTORITZACIÓ 
ASSISTÈNCIA 
CURSOS 

AUTORITZACIÓ ASSITÈNCIA CURS 
"ESTABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE 
LAS HACIENDAS LOCALES" 

L.Q.J.  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/04/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI SERVEIS 
GENERALS 

ENDESA ENERGIA SAU 9388,96 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/04/14 AUTORITZACIÓ 
ASSISTÈNCIA 
CURSOS 

AUTORITZACIÓ ASSITÈNCIA CURS 
"ESTABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE 
LAS HACIENDAS LOCALES" 

C.C.T.  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/04/14 ALTRES POSAR A DISPOSICIÓ LA PARCEL·LA 
246 DEL POLÍGON 4 DEL TERME 
MUNICIPAL DE CONSELL PER A LES 
IMFRASTRUCTURES DE REGADIU AMB 
AIÜES DEPURADES DE CONSELL-
ALARÓ 

CONSELLERIA 
D'AGRICULTURA, MEDI 
AMBIENT I TERRITORI 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/04/14 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA PER REALITZACIÓ 
DE ROMERIA 

ASSOCIACIÓ DE VEÏNATS 
ES PLA DE SA CASA 
BLANCA A SENCELLES 

3000 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/04/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI SERVEIS 
GENERALS 

? 558,41 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/04/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI SERVEIS 
GENERALS 

? 3670,79 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/04/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI SERVEIS 
GENERALS 

? 306,69 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/04/14 ALTRES EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE 
CRÈDITS NUM. 6 (TR01/2014) 

? 140000 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/04/14 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT 

AUTORITZACIÓ DESPÑAÇAMENT EN 
COMISSIÓ DE SERVEIS 

C.C.T.  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/04/14 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT 

AUTORITZACIÓ DESPLAÇAMENT EN 
COMISSIÓ DE SERVEIS 

E.M.F.  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/04/14 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT 

AUTORITZACIÓ DESPLAÇAMENT 
"DEMOSTRACIÓ FUNCIONAMENT 
APLICACIÓ FIRMADOC" 

M.V.O.  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/04/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI SERVEI 
D'URBANISME 

? 362,66 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/04/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT BESTRETA 100% 
APORTACIÓ ANUAL 

FUNDACIÓ TEATRE DEL 
MAR 

25000 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

07/04/14 ALTRES APROVACIÓ EXPEDIENT DE 
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NUM. 4 
(ROM02/2014) 

? 6034198,7 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

07/04/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT 100% APORTACIÓ ANUAL CONSORCI DE LES 
TECNOLOGIES DE LA 
INFORMACIÓ I DE LES 
COMUNICACIONS DE 
MALLORCA 

24645,88 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

07/04/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT BESTRETA 100% 
APORTACIÓ DINERÀRIA 
PRESSUPOSTADA 

CONSORCI EUROLOCAL-
MALLORCA 

85000 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

07/04/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI SERVEIS 
GENERALS 

? 1243,25 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

07/04/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI LA 
MISERICORDIA 

? 951,91 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

07/04/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT 100% BESTRETA 
APORTACIÓ ANUAL 

FUNDACIÓ ES BALUARD, 
MUSEU D'ART MODERN I 
CONTEMPORANI DE 
PALMA 

250000 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/04/14 COMPENSACIÓ 
HORES FORMACIÓ 

COMPENSACIÓ D'HORES ASSISTÈNCIA 
A CURSOS DE FORMACIÓ 

R.B.R.  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/04/14 ALTRES DECLARACIÓ COM A EFECTE NO 
UTILITZABLE LA FOTOCOPIADORA 
IMPRESSORA RICOH AFICIO 2232C DEL 
SERVEI DE MEDICINA ESPORTIVA 

?  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/04/14 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 134/2013 IMMOBNORD ALCUDIA 
S.L. 

8104,81 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/04/14 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 131/2013 TEXTIL PALMA S.L. 1105,52 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/04/14 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 132/2013 TEXTIL PALMA S.L. 2539,73 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/04/14 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 133/2013 IMMOBNORD ALCUDIA 
S.L. 

2258,19 
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DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/05/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI GCM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/04/14 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 130/2013 TEXTIL PALMA SL 20884,85 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/05/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXMENT TRIENNI MVSP  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/04/14 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 357/2013 PRODUCTOS CARNICOS 
MANACOR S.A. 

3053 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/05/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI MOS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/04/14 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 354/2013 FESTIVAL PARK 
MALLORCA S.L. 

52801,63 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/04/14 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 352/2013 M.F.J. 987,3 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/04/14 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 331/2013 A.P.F. 827,44 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/04/14 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 326/2013 B.A.M. 85,88 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/04/14 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 263/2013 PROMOCIONES ES 
PUIXET S.L. 

7814,87 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/04/14 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 363/2013 I.A.O. 203 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/04/14 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 356/2013 M.S.N. 233 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/04/14 DEVOLUCIÓ FIANÇA  DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 364/2013 N.F.P. 461,14 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/04/14 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 368/2013 MERCADONA S.A. 9322,96 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/04/14 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 367/2013 MERCADONA S.A. 13837 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/05/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI  ASB  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/04/13 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 373/2013 TRU 2012 S.L. 22115 
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DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

09/04/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI LA 
MISERICORDIA 

? 557,11 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/05/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI DVA  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

09/04/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI SERVEIS 
GENERALS 

CANON ESPAÑA S.A. 166,58 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

09/04/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI SERVEIS 
GENERALS 

ROIG OBRES I SERVEIS I 
MEDI AMBIENT S.A. 

2133,82 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

10/04/14 ALTRES APROVACIÓ EXPEDIENT DE 
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NUM. 7 
(ROM01/2014) 

? 134393635,1 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

10/04/14 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ DE BESTRETA DE CAIXA 
FIXA 

SERVEIS GENERALS 1264 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/05/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENENT TRIENNI ARPG  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

11/04/14 INCLUSIÓ NÒMINA 
PER DIETES 

INCLUSIÓ EN NÒMINA DIETES PER 
DESPLAÇAMENT 

C.C.T. 129,85 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

11/04/14 INCLUSIÓ NÒMINA 
PER DIETES 

INCLUSIÓ EN NÒMINA DIETES PER 
DESPLAÇAMENT 

E.M.F. 184,8 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/05/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI FJRM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

11/04/14 ABONAMENT 
CURSOS 

INCLUSIÓ EN NÒMINA DESPESES 
MATRÍCULA CURS "CONTRACTACIÓ 
ADMINISTRATIVA" 

A.D.H.C. 792 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/05/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT  DE TRIENNI MVR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

11/04/14 ALTRES PRÒRROGA CONTRACTE SERVEI DE 
VIGILÀNCIA I SEGURETAT EDIFICIS 
CONSELL DE MALLORCA 

?  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

11/04/14 ALTRES REVISIÓ DE PREUS CONTRACTE 
ASISTÈNCIA SANITÀRIA 
TREBALLADORS CONSELL DE 
MALLORCA 

ASISA  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/05/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI GAC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

11/04/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT BESTRETA 100% 
APORTACIÓ ANUAL 

UNED 350000 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/05/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI GVA  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

11/04/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT BESTRETA 100% 
APORTACIÓ ANUAL 

CONSORCI SERRA DE 
TRAMUNTANA PATRIMONI 
MUNDIAL 

2000000 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/05/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI MPC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/05/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI SEF  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

14/04/14 ALTRES CONSIGNACIÓ A LA CAIXA GENERAL DE 
DIPÒSITS D'INTERESSOS PREU JUST 
EXPROPIACIÓ 

J.M.S. 68,46 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

14/04/14 ALTRES CONSIGNACIÓ A LA CAIXA GENERAL DE 
DIPÒSITS INTERSSOS PREU JUST 
EXPROPIACIÓ 

C.M.S. 68,46 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

14/04/14 ALTRES CONSIGNACIÓ A LA CAIXA GENERAL DE 
DIPÒSITS DEL TRESOR PÚBLIC 
EXPROPIACIÓ 

J.A.M. 101,39 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

14/04/14 ALTRES CONSIGNACIÓ A LA CAIXA GENERAL DE 
DIPÓSITS IMPORT EXPROPIACIÓ 

J.A.M. 9,68 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

14/04/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT APORTACIÓ 1ER 
PAGAMENT 

FUNDACIÓ ES BALUARD, 
MUSEU D'ART MODERN I 
CONTEMPORANI DE 
PALMA 

100000 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

15/04/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES PUBLICITAT 
BOIB 

INICIATIVES DE CIUTAT 
S.L. 

110,74 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

15/04/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT APORTACIÓ 1ER 
PAGAMENT 

CONSORCI CENTRE DE 
LA UNED DE LES ILLES 
BALEARS 

100000 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

15/04/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT APORTACIÓ 2N 
PAGAMENT 

FUNDACIÓ ES BALUARD, 
MUSEU D'ART MODERN I 
CONTEMPORANI 

100000 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

15/04/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT COMISSIÓ PER 
PERCENTATGE DE DESCOMPTE DE TPV 

MARE NOSTRUM S.A. 2,64 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

15/04/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT COMISSIÓ PER 
PERCENTATGE DE DESCOMPTE DE TPV 

CAIXABANK S.A.  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/05/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXMENT TRIENNI JMAN  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/05/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI LQJ  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/05/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI AAG  



 158

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/05/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI MMR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/05/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI MCC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/05/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXMENET TRIENNI BPE  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/05/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI MRIC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/05/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI MRIC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/05/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI REFV  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/05/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI FMF  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/05/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI JMRG  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30/04/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

RECONEIXEMENT COMPUT HORES 
FORMACIO 

CCP  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30/04/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

RECONEIXEMENT COMPUT HORES 
FORMACIO 

CCP  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16/04/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONANAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI SERVEIS 
GENERALS 

? 12584,79 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16/04/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT APORTACIÓ TERCER 
PAGAMENT 

FUNDACIÓ ES BALUARD, 
MUSEU D'ART MODERN I 
CONTEMPORANI 

50000 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16/04/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT APORTACIÓ 2N 
PAGAMENT 

CONSORCI CETRE DE LA 
UNED A LES ILLES 
BALEARS 

100000 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16/04/14 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 349/2013 L.S.C.C. 406,95 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16/04/14 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 374/2013 J.C.T.C. 728,82 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16/04/14 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 377/2013 SAMBOUK PROPERTIES 
S.L.U. 

363,6 
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DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16/04/14 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 379/2013 J.M.G.L. 195,62 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16/04/14 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 380/2013 LAMICO 2006 S.L. 490,94 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16/04/14 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 366/2013 J.B.N. 1117,15 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16/04/14 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 348/2013 PROMOCIONES Y 
CONSTRUCCIONES 
PALMA C.B. 

444,88 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16/04/14 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 360/2013 K.H. 987,84 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16/04/14 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 312/2003 MAYATAN S.A. 3577,46 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16/04/14 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 124/2013 RAPID DIT I FET S.L. 2041,22 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16/04/14 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 311/2013 DASJOFORT S.A. 3577,46 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16/04/14 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 351/2013 J.M.M.M. 430,79 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16/04/14 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 106/2011 PROMOCIONES Y 
CONSTRUCCIONES 
PALMA C.B. 

486,25 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16/04/14 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 073/2012 J.O.N. 95,37 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/04/14 ALTRES EXIGÈNCIA PAGAMENT IMPORTS 
SERPRISAL 

AJUNTAMENT DE CALVIÀ  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/04/14 ENDOSSAMENT 
FACTURES 
ENTITATS 
BANCÀRIES 

ENDÓS CERTIFIACIÓ 34 PROJECTE DE 
CONSERVACIÓ INTEGRAL MA-13 

UTE CONSERVACIÓ EIX 
CENTRAL / MELCHOR 
MASCARÓ SAU / BANCO 
SABADELL 

356563,44 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/04/14 ENDOSSAMENT 
FACTURES 
ENTITATS 
BANCÀRIES 

ENDÓS CERTIFICACIÓ 51 PROJECTE DE 
CONSERVACIÓ XARXA DE 
CARRETERES ZONA 8 

MELCHOR MASCARÓ SAU 
/ BANCO SABADELL 

73301,61 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/04/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI LA 
MISERICORDIA 

? 6502,06 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/04/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES NETEJA 
EDIFICIS DEL CONSELL DE MALLORCA 

KLÜH LINAER S.L. 38842,45 
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DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/04/14 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 346/2013 BUECHLER SANTA 
CATALINA S.L. 

2603,66 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/04/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT APORTACIÓ 3R 
PAGAMENT 

CONSORCI CENTRE DE 
LA UNED DE LES ILLES 
BALEARS 

100000 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23/04/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT BESTRETA 50% 
SUBVENCIÓ 

FEDERACIÓ DE 
PATINATGE DE LES ILLES 
BALEARS 

6129,15 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23/04/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI LLAR DE LA 
INFANCIA 

? 3675,92 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23/04/14 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA ADJUDICACIÓ 
CONTRACTE 

MUSAAT, MUTUA DE 
SEGUROS A PRIMA FIJA 

1286,23 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23/04/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT APORTACIÓ 4T 
PAGAMENT 

CONSORCI CENTRE DE 
LA UNED DE LES ILLES 
BALEARS 

50000 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

24/04/14 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA ADJUDICACIÓ 
CONTRACTE 

MUSAAT MUTUA DE 
SEGUROS A PRIMA FIJA 

1401,18 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

24/04/14 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 361/2013 J.M.H.R. 81,28 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

24/04/14 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 362/2013 A.M.J.S. 32,51 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26/04/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT BESTRETA 50% 
SUBVENCIÓ 

FEDERACIÓ DE BÀSQUET 
DE LES ILLES BALEARS 

40567,11 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/04/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT BESTRETA 50% 
SUBVENCIÓ 

FEDERACIÓ BALEAR DE 
GOLF 

6295,5 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/04/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT 50% BESTRETA 
SUBVENCIÓ 

FEDERACIÓ BALEAR DE 
NATACIÓ 

10774 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/04/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT 50% BESTRETA 
SUBVENCIÓ 

FEDERACIÓ BALEAR DE 
NATACIÓ 

10774 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/04/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI LLAR DE LA 
INFÀNCIA 

? 721,26 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/04/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

BESTRETA 50% SUBVENCIÓ FEDERACIÓ BALEAR DE 
BANDES DE MÚSICA I 
ASSOCIACIONS 
MUSICALS 

36937,5 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

28/04/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI SERVEIS 
GENERALS 

? 2097,69 
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DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

28/04/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI SERVEIS 
GENERALS 

? 664,94 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

28/04/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI SERVEIS 
GENEALS 

FERROVIAL SERVICIOS 
S.A. 

9288,81 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

28/04/14 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ DE BESTRETA DE CAIXA 
FIXA 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME 

922,07 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

28/04/14 AUTORITZACIÓ 
ASSISTÈNCIA 
CURSOS 

AUTORITZACIÓ ASSISTÈNCIA CURS 
"PRESENTACIÓ I SEGUIMENT DE 
PROJECTES EUROPEUS A LES 
CONVOCATÒRIES DE LA UNIÓ 
EUROPEA" 

M.S.F.R.  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

28/04/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI SERVEIS 
GENERALS 

? 379 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

29/04/14 COMPENSACIÓ 
HORES FORMACIÓ 

COMPENSACIÓ HORES PER 
ASSISTÈNCIA A CURSOS 

F.T.R.  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

29/04/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI SERVEIS 
GENERALS 

? 610,17 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

29/04/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES 
FUNCIONAMENT ORDINARI SERVEIS 
GENERALS 

CANON ESPAÑA S.A. 166,58 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30/04/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT BESTRETA 50% 
SUBVENCIÓ  

FEDERACIÓ DE PÀDEL DE 
LES ILLES BALEARS 

1500 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30/04/14 ALTRES LIQUIDACIÓ CONTRACTE SERVEI 
AUDITORIES FINANCERES 

SBERT & ASOCIADOS 
AUDITORES S.L. 

0 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30/04/14 ALTRES FRACCIONAMENT DE PAGAMENT DE 
DEUTE 

L.G.C. 451 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30/04/14 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 369/2013 C.N.S.J. 413,99 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30/04/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT BESGTRETA 50% 
SUBVENCIÓ 

FEDERACIÓ DE TENNIS 
DE LES ILLES BALEARS 

8330,02 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/04/14 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

CONCESSIO COMPLEMENT 
PRODUCTIVITAT CAP SERVEI BOMBERS 
GUARDIES LOCALIZACIO ABRIL 

SRV 4018,81 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/05/14 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

COCESSIO COMPLEMENT 
PRODUCTIVITAT SOTSOFICIALS SERVEI 
BOMBERS GUARDIES DE LOCALITZACIO 
ABRIL 

PERSONAL ADSCRIT AL 
COS BOMBERS 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/04/14 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

CONCESSIO COMPLEMENT 
PRODUCTIVITAT SERGENTS/CAPS 
ZONA SERVEI BOMBERS GUARDIES 
LOCALITZACIO ABRIL  

PERSONAL ADSCRIT 
SERVEI BOMBERS 
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DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/04/14 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

CONCESSIO COMPLEMENTS 
PRODUCTIVITAT GEN-FEB-MARÇ 

PERSONAL ADSCRIT 
SERVEI BOMBERS 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

29/04/14 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 

LAV  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30/04/14 NOMENAMENT 
FUNCIONARI INTERÍ 

NOMENAMENT I/O PRESA POSSESSIO 
LLOC TREBALL ART 10.1.a LLEI 7/2007 I 
ART 15.2.ÇA LLEI 3/2007 

ACZ  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30/04/14 NOMENAMENT 
FUNCIONARI INTERÍ 

NOMENAMENT I/O PRESA DE 
POSSESSIO LLOC TREBALL  ART 10.1.b  
LLEI 7/2007 I ART 15.2.b LLEI 3/2007 

AFAG  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

29/04/14 CESSAMENT EN 
LLOC DE TREBALL 

CESSAMENT LLOC TREBALL  ACZ  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/05/14 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

CESSAMENT I PRESA POSSESSIO LLOC 
TREBALL EFECTUATS MATEIXA 
AUTORITAT 

MRPE  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/05/14 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

COMISSIO SERVEIS  MRPE  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

28/04/14 ALTRES LLICENCIA/ PERMIS/ INCAPACITAT 
TEMPORAL - PERMIS NO RETRIBUIT 

FHV  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

06/05/14 PERMIS 
MATERNITAT/PATER
NITAT 

LLICENCIA/ PERMIS/ INCAPACITAT 
TEMPORAL  - PRESTACIO PATERNITAT 

DJLM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

06/05/14 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLICENCIA/ PERMIS/ INCAPACITAT 
TEMPORAL  - IT COMPLEMENT 100% 

JMGC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/05/14 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLICENCIA/ PERMIS/ INCAPACITAT 
TEMPORAL  - IT COMPLEMENT 100% 

BAM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/05/14 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLICENCIA/ PERMIS/ INCAPACITAT 
TEMPORAL  - IT COMPLEMENT 100% 

CCL  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/05/14 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLICENCIA/ PERMIS/ INCAPACITAT 
TEMPORAL - IT COMPLEMENT 100% 

MASL  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

28/04/14 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLICENCIA/ PERMIS/ INCAPACITAT 
TEMPORAL  - IT COMPLEMENT 100% 

AST  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

28/04/14 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLICENCIA/ PERMIS/ INCAPACITAT 
TEMPORAL  - IT COMPLEMENT 100%  

LAMU  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30/04/14 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLICENCIA/ PERMIS/ INCAPACITAT 
TEMPORAL  

JBDA  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30/04/14 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLICENCIA/ PERMIS/ INCAPACITAT 
TEMPORAL  - IT COMPLEMENT 100% 

IGL  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

06/05/14 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLICENCIA/ PERMIS/ INCAPACITAT 
TEMPORAL  - IT COMPLEMENT 100% 

CVR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

07/04/14 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

CPMCESSOP BESTRETA JQN  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

07/04/14 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

CONCESSIO BESTRETA EGP 1342,08 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/04/14 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

CONCESSIO BESTRETA ASD 1812,96 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/04/14 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

CONCESSIO BESTRETA EMPL 880,68 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30/04/14 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

CONCESSIO BESTRETA  CLM 1526,28 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30/04/14 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

CONCESSIO BESTRETA  MRO 1449,84 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

07/04/14 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

CONCESSIO BESTRETA  MYAN 1413,96 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/05/14 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

ABONAR HORES EXTRAORDINARIES PERSONAL ADSCRIT A 
MAJORDOMIA 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/04/14 ALTRES INCLUSIO NOMINA AJUDES PROTESIS PERSONAL ADSCIRT AL 
CIM  

1346 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

15/04/14 CONTRACTACIÓ 
PERSONAL 
LABORAL 

CONTRACTACIO REGIM LABORAL 
PERSONAL NETETJA L  

MMAV  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

07/04/14 ALTRES MODIFICACIO ORNADA TREBALL I 
RETRIBUCIONS CONTRACTE TEMPS 
PARCIAL 

JJCR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/05/14 BORSA INTERINS CONVOCATORIA  2 BORSES MECANIC 
INSPECTOR ITV PER CONURS DE 
MERITS  

ALTRES  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/05/14 RETENCIONS DE 
NÒMINES 

RETENCIONS SINDICALS ABRIL 2014 SINDICATS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

07/04/14 ALTRES DEIXAR D'ABONAR AJUDA PER 
ESCOLARITAT 

VTM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/04/14 REDUCCIÓ 
JORNADA LABORAL 

REDUCCIO JORNADA  BNF  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/04/14 REDUCCIÓ 
JORNADA LABORAL 

REDUCCIO JORNADA MRT  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

06/05/14 ALTRES AJUDA ESCOLARITAT DJL  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

28/04/14 ALTRES INDLUSIO NOMINA DEPESES 
DERIVADES TRAMITACIO PRORROGA 
CONDUIR VEHICLES  

GFC 82,2 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

06/05/14 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZACIO , DISPOSICIO I 
RECONEIXEMENT DESPESA QUOTES 
SEGURETAT SOCIAL ABRIL 2014 
 

TRESORERIA GENERAL 
SEGURETAT SOCIAL 

1104081 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/05/14 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

RECTIFICACIO EN PART RESOLUCIO  
ABONAMENT AJUDA ECONOMICA PER 
JUBILACIO FORÇOSA  

JFQ  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30/04/14 ALTRES SOL·LICITUD FLEXIBILITAT HORARIA  JRS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/04/14 ALTRES SOL·LICITUD COMISSIO SERVEIS 
PROVEÏMENT LLOC TREVALL 
INTERVENTOR DELEGAT 

FMP  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30/04/14 ALTRES SOL·LICITUD PERMIS RETRIBUÏT PER 
DEURE INEXCUSABLE  

ARP  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

07/04/14 ALTRES SOL·LICITUD INFORMACIO FORMULADA 
A DI HISENDA I FUNCIO PUBLICA 

JUNTA PERSONAL CIM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

07/04/14 ALTRES SOL·LICITUD INFORMACIO FORMULADA 
A DI HISENDA I FUNCIO PUBLICA 

SECCIO SINDICAL CCOO 
CIM 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

07/04/14 ALTRES LLIURAMENT INFORMACIO SECCIONS SINDICALS CIM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

24/04/14 ALTRES SOL·LICITUD INFORMACIO FORMULADA 
A DI HISENDA I FUNCIO PUBLICA 

SECCIO SINDICAL CCOO  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

15/04/14 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME ACTIVITAT 
NO PERMANENT 

ASOCIACION CLÀSSICS 
DE MALLORCA 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

16/04/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2011/016 M.C.P.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

11/04/14 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 001251/2014 A 001265/2014 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

15/04/14 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 001046/2014 P.F.V.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

15/04/14 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 0010097/2014 G.F.S.  
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

15/04/14 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 000961/2014 S.C.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

14/04/14 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 001266/2014 A 001289/2014 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

11/04/14 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 000184/2014-EXPCED M.B.F.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

08/04/14 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 001217/2014 A 001230/2014 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

09/04/14 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 001231/2014 A 001244/2014 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

10/04/14 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 001245/2014 A 001250/2014 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

15/04/14 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000099/2011-HLSR MA.P.D.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

15/04/14 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000133/203-HLSR BREGALL INVERSIONES 
SL 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

15/04/14 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000011/2014-HLSR MA.A.A.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

15/04/14 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000050/2013-HLSR LL.F.T.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

15/04/14 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000129/2013-HLSR F.G.C.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

15/04/14 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000022/2014-HLSR J.LL.G.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

15/04/14 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000006/2014-HLSR (EXPT. 
DE DESVINCULACIÓ) 

AJUNTAMENT D'ANDRATX  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

15/04/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ DE FACTURES DEL SERVEI 
D'ACTIVITATS CLASSIFICADES NÚM. 
Q/2014/502 

VARIS/INTERVENCIÓ 
GENERAL 

966,51 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

22/04/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2014/022 C.S.A.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

23/04/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2014/037 CM.M.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

23/04/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2014/046 A.P.M.  
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

23/04/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2014/038 AJUNTAMENT DE 
SANTANYÍ 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

15/04/14 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 001290/2014 A 001305/2014 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

16/04/14 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 001086/2014 I.C.R.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

16/04/14 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 001306/2014 A 001329/2014 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

16/04/14 INICIAR EXPEDIENT EXP 13/2014 CLAU 14-03.0-ML SENSE ESPECIFICAR  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

15/04/14 INICIAR EXPEDIENT DA 09/2014  F R M 2157,58 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

16/04/14 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME ACTIVITAT 
NO PERMANET 

CLUB CICLISTA 
POLLENÇA 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

15/04/14 ANUL·LACIÓ 
RESOLUCIÓ 

EXP 5/2014 CLAU 13-11.0-ML SENSE ESPECIFICAR  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

15/04/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ KDE FACATURES REF 
79/45300/2014033100 

TOPOSISTEMAS, SL 1005,75 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

14/04/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 257/2014 MA-12 SR A P LL  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

14/04/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 301/2014 MA-3420 SRA M T C  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

14/04/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 265/2014 MA-1134 S A S  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

14/04/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 272/2014 MA-3331 AJUNTAMENT D'ARTÀ  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

14/04/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 20/09 ABONAMENT CINQUANTA-
UNENA CERTIFICACIÓ 

MELCHOR MASCARO, SA 73301,61 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

10/04/14 ALTRES APROVAR PROJECTE CONSTRUCCIÓ 
MA-6014 CLAU 14-02.0-ML 

SENSE ESPECIFICAR 721084,23 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

10/04/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 33/10 TRENTA-QUATRENA 
CERTIFICACIÓ 

UTE CONSERVACIO 
INTEGRAL MA-13 

356563,44 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

07/04/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 27/09-M CERTIFICACIO SALDO I 
LIQUIDACIO 

UTE(COMASA I LLULL 
SASTRE) 

58159,19 
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

07/04/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 35/10 ABONAMENT TRENTA-
CINQUENA CERTIFICACIO 

ELECTROHIDRAULICA 
MANACOR, SA 

12994,92 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

28/03/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIO FACTURES REF 
79/45300/20140221 

ENDESA ENERGIA, SAU 46550,56 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

30/12/13 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

FRA 1311813 REF NUM 
79/45300/2013112400 

TEMEL, SL 89,89 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

24/04/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ DE FACTURES Q/2014/528 DEL 
SERVEI D'URBANISME (15110) 

VARIS/ INTERVENCIÓ 
GENERAL 

2179 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

22/04/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2014/019 R.L.R.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

23/04/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2014/030 AJUNTAMENT DE 
SANTANYÍ 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

23/04/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2014/036 CMA.M  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

23/04/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2014/023 M.M.B.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

22/04/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2014/157 JA.R.C.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

22/04/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 312/2014 MA-11 CONSTRUCCIONES ES 
PUJOL, SLU 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

14/04/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 268/2014 MA-4023  F T N  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

16/04/14 AUTORITZACIÓ 
ASSISTÈNCIA 
CURSOS 

12 HRS SR C M C  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

25/04/14 AUTORITZACIÓ 
ASSISTÈNCIA 
CURSOS 

20 HRS. SR J M F  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

22/04/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

FRA 9.137 REL. 79/45300/2014040200 BIOLINEA, SL 92,6 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

02/04/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 17/10-M1 ABONAMENT SALDO 
LIQUIDACIÓ 

VIAS Y 
CONSTRUCCIONES I 
EXCAVACIONES S'HORTA 

351679,24 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

23/04/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ REF 79/45300/2014040400 RELACIÓ ADJUNTA 938,27 
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

23/04/14 DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP 08/11 MA-2210 CONS. LLABRES FELIU, 
SLU 

7372,88 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

23/04/14 ALTRES EXP 5/2013/F/01/04 CLASSIFICACIÓ 
PROPOSTES 

AZIMUT ENGINYERS, SL I 
ALTRES 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

23/04/14 ALTRES EXP 6/2013/F/01/05 CLASSIFICACIÓ 
PROPOSTES 

ATP ASESORIA TÈCNICA 
Y PROYECTOS SIGLO XXI, 
SL 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

23/04/14 AUTORITZACIÓ 
ESPECIAL DE 
CIRCULACIÓ 

EXP 374/2014 SR A J D  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

24/04/14 DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP 09/11 MA-1100 CONSTRUCCIONES 
LLABRES FELIU, SLU 

4788,14 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

24/04/14 INICI PROCEDIMENT 
ADMINISTRATIU 

DA 04/2014 MA-1041 SRA A O C 380,29 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

16/04/14 CESSAMENT EN 
LLOC DE TREBALL 

CESSAMENT I NOMENAMENT MEMBRES 
DE LA PONÈNCIA TÈCNICA 
D'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I 
URBANISME 

VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

16/04/14 CESSAMENT EN 
LLOC DE TREBALL 

CESSAMENT I NOMENAMENT MEMBRES 
DE LA PT D'ORDENACIÓ DEL TERRITORI 
I URBANISME 

VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

22/04/14 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 001330/2014 A 001347/2014 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

23/04/14 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 001348/2014 A 001354/2014 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

24/04/14 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 001355/2014 A 001365/2014 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

25/04/14 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 001366/2014 A 001388/2014 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

25/04/14 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 001135/2014 BUILDINGCENTER, S.A.U.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

29/04/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2014/016 DUPA SL  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

10/04/14 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2013015789 S.M.S.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

10/04/14 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2014003888 CAN AXARTELL, S.L.  
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

10/04/14 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2014004122 I.L.G.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

10/04/14 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2014003883 EM.C.M.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

10/04/14 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2014004786 N.J.D.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

10/04/14 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2014002761 JS.V.R.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

25/04/14 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2014004390 R.D.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

25/04/14 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM. EXPT.2013015333 J.W.H.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

25/04/14 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2014002160 S.M.S.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

25/04/14 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2013015928 N.D.C.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

29/04/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ DE FACTURES DEL SERVEI 
D'ITV (42200) NÚM. Q/2014/559 

VARIS/INTERVENCIÓ 
GENERAL 

827,57 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

30/04/14 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME ACTIVITAT 
NO PERMANENT 

KUMULUS ACTIVE WORLD 
2012 SL 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

29/04/14 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME ACTIVITAT 
NO PERMANENT 

PENYA CICLISTA 
ESTABLIMENTS 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

29/04/14 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME ACTIVITAT 
NO PERMANENT 

AAVV ES PLA DE SA CASA 
BLANCA 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

30/04/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

FACTURA DEL DEPARTAMENT 
D'URBANISME I TERRITORI NÚM. 
Q/2014/565 

VIAJES 2000 
SA/INTERVENCIÓ 
GENERAL 

1552,3 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

25/04/14 AUTORITZACIÓ 
ASSISTÈNCIA 
CURSOS 

SEMINARI SOBRE LLEI D'ORDENACIÓ I 
ÚS DEL SÒL DE LES IB 

A.S.B. I J.M.F./FUNCIÓ 
PÚBLICA 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

25/04/14 AUTORITZACIÓ 
ASSISTÈNCIA 
CURSOS 

SEMINARI LLEI D'ORDENACIÓ I ÚS DEL 
SÒL DE LES IB 

C.H.M./J.J.P./JA.G.S./J.O.M.
/F.S.M./FUNCIÓ PÚBLICA 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

24/04/14 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 000884/2014 MM.M.O.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

24/04/14 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 000/886/2014 M.B.M.  
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

28/04/14 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 001389/2014 A 001398/2014 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

29/04/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2014/035 TAYLOR WIMPEY DE 
ESPAÑA SAU 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

05/05/14 AUTORITZACIÓ 
ASSISTÈNCIA 
CURSOS 

LLEI D'ORDENACIÓ I ÚS DEL SÒL DE 
LES IB 

A.P.G./MA.C.T./J.M.S./C.R.
R./FUNCIÓ PÚBLICA 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

05/05/14 AUTORITZACIÓ 
ASSISTÈNCIA 
CURSOS 

SEMINARI LLEI D'ORDENACIÓ I ÚS DEL 
SÒL DE LES IB 

M.G.LL.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

05/05/14 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

DEL DEPARTAMENT D'URBANISME I 
TERRITORI J/2014/61 - (3/2014) 

INTERVENCIÓ GENERAL 1681,74 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

29/04/14 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 001399/2014 A 001409/2014 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

28/04/14 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 000480/2014 AR.M.G.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

30/04/14 EXPEDICIÓ 
DOCUMENT 
EQUIVALENT 

NÚM. EXPT. 003592/2009 J.G.G.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

25/04/14 AUTORITZACIÓ 
ASSISTÈNCIA 
CURSOS 

SEMINARI LLEI D'ORDENACIÓ I ÚS DEL 
SÒL DE LES IB 

J.O.M.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

30/04/14 INADMISSIÓ 
SOL·LICITUD O 
RECURS 

EXPT. 2002/049- RESP. PATRIMONIAL G.M.D.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

05/05/14 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 001422/2014 A 001448/2014 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

06/05/14 AUTORITZACIÓ 
ASSISTÈNCIA 
CURSOS 

SEMINARI LLEI D'ORDENACIÓ I ÚS DEL 
SÒL DE LES IB 

MJ.H.C.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

06/05/14 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME ACTIVITAT 
NO PERMANENT 

CC PLA DE MALLORCA  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

06/05/14 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME ACTIVITAT 
NO PERMANENT 

CLUB CICLISTA LA VILETA  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

05/05/14 COMPENSACIÓ 
HORES FORMACIÓ 

CÒMPUT HORES FORMACIÓ PER 
TEMPS EFECTIU 

J.M.LL.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

30/04/14 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 001410/2014 A 001421/2014 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

30/04/14 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 000898/2014 M.L.K.  
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

07/05/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 413/2014 MA-13 AJUNTAMENT MARRATXÍ I 
SA POBLA 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

06/05/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES REF. 
79/45300/2014040100 FRA 2558352 

CANON ESPAÑA, SA 762,3 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

06/05/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES REF. 
79/45300/2014041200 

RELACIÓ ADJUNTA 1173,49 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

06/05/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES REF. 
79/45300/2014041100 

SOLRED, SA 12619,23 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

06/05/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES REF. 
79/45300/2014041300 

GENERAL DE SERVICIOS 
ITV, SA 

472,02 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

06/05/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 405/2014 MA-13 AJUNTAMENT CAMPANET  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

06/05/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 1520/2011 C MA-1 I ALTRES REDEXIS GAS 
TRANSPORTE, SL 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

05/05/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP RP 58/2011 PA 363/2012 SR J R C 500 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

05/05/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP RP 39/2011 PA 225/2012 SR J M C R 856,86 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

05/05/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP RP 57/2011 PA 293/2012 SR F R  D 500 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

05/05/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 307/2014 MA-19 ENDESA DISTRIBUCION 
ELECTRICA, SLU 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

05/05/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 356/2014 MA-19A SR J M M F  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

05/05/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 332/2014 MA-3322 PK 14 SRA E H  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

05/05/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 2403/2012B MA-5110 PQ 5,300 SR B M D  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

05/05/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 304/2014 MA-1110  SR F M M  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

05/05/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 303/2014 MA-2200 SR M T E  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

05/05/14 INCLUSIÓ NÒMINA 
PER DIETES 

MES DE MARÇ 2014  SR A R F I ALTRES  



 172

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

05/05/14 INCLUSIÓ NÒMINA 
PER DIETES 

SERVEI ACTUACIONS D'EMERGÈNCIES 
3/03/14 FINS 31/03/2014 

SR A G M 9181,19 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

05/05/14 ALTRES CESSIÓ A L'AJ. DE PALMA TRAM DE LA  
MA-6012 

AJUNTAMENT DE PALMA  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

02/05/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES REF. 
79/45300/2014041000 

RELACIO ADJUNTA 454,49 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

02/05/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP CM-29 ADD. 26 FINCA 45  SRA A C P 1,43 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

30/04/14 IMPOSAR 
OBLIGACIÓ ABONAR 
DANYS 

DA 05/2014 RECICLATGE 
D'AUTOMÒBIL DE LES 
ILLES BALEARS, SL 

24370 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

05/05/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 344/2014 MA-3431 SR J P S  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

29/04/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 14M00655 CANON ESPAÑA,SA 13656,67 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

29/04/14 DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP 52/10-M MA-11 AMER E HIJOS, SA  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

29/04/14 DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP 07/08 I 19/10-M MELCHOR MASCARÓ, SA 225092 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

28/04/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 319/2014 MA-13A SRA A M R M  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

28/04/14 INICIAR EXPEDIENT DA 02/2014 SR J M C O 1716,72 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

28/04/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP C-27 ADD 16 FINCA 42 SR F M I SR A S 1053,46 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

25/04/14 AUTORITZACIÓ 
ASSISTÈNCIA 
CURSOS 

COMISSIÓ BILATERAL MIXTA DE 
CARRETERES (MADRID) 

SR J M F  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

25/04/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

20 HRS SR J M F  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

25/04/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES REF. 
79/45300/2014040800  

EMAYA 1807,41 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

24/04/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP CM-58 ADD 60 FINCA 29 HEREUS DE M T S 87,7 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

24/04/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP CM-29 ADD 22 FINCA 51 I 60 SR G F CL I ALTRES 345,42 
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

24/04/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP CM-29 ADD 33 FINCA 98 I 99 SR O M S 1153,6 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

24/04/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES REF. 
79/45300/2014032900 

RELACIO ADJUNTA 1955,19 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

24/04/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES REF. 
79/45300/2014040600 

INTERNACIONAL BALEAR 
COURIER, SL 

34,04 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

24/04/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES REF. 
79/45300/2014040500 

TEMEL, SL 406,81 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

24/04/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES REF. 
79/45300/2014040700 

TEMEL, SL 163,59 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

24/04/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP CM-58 ADD 19 FINCA 108, 111.1 I 
124 

SR J B V I ALTRES 632,56 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

24/04/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP CM-32 ADD 63 FINCA 36.4 SR A B M I ALTRE 417,93 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

23/04/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP CM-29 ADD 10 FINCA 9 I 10 SR J B G 315,55 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

23/04/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP CM-58 ADD 58 FINCA 100 SRA M I C I ALTRE 1032,8 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

23/04/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP CM-29 ADD 20 FINCA 84 I 89 SRA A P O I ALTRE 2325,44 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

23/04/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 371/2014 MA-13 AJUNTAMENT INCA 
MARRATXI SA POBLA 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

23/04/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 350/2014 MA-3010 HEREUS J F I P F  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

23/04/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 324/2014 MA-3010 SRA F M C  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

23/04/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 325/2014 MA-3010 SR A C S  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

23/04/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 339/2014 MA-3010 SRA M P P M  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

23/04/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 338/2014 MA-3010 SR J E M  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

23/04/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 38/11 ABONAMENT QUINZENA 
CERTIFICACIÓ 

ROIG OBRES I 
ELECTRONIC TRAFIC, SA 

31338,9 
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

22/04/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 16/09 ABONAMENT CINQUANTA-
UNENA CERTIFICACIÓ 

MAN, SA 50559,73 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

22/04/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 19/09 ABONAMENT QUARANTA-
NOVENA CERTIFICACIÓ 

ELSAMEX, SA 181494,31 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

22/04/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 34/10 TRENTA-CINQUENA 
CERTIFICACIO 

ROIG OBRES 13434,74 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

22/04/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 32/10 TRENTA-QUATRENA 
CERTIFICACIO 

UTE EIX PONENT 
LLEVANT 

424399,39 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

21/04/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP CM-29 ADD 18 FINCA 70 I 71 SRA M P FL I ALTRE 1531,11 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

14/04/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 14/09 ABONAMENT 
CINQUANTA.UNENA CERTIFICACIÓ 

LLULL SASTRE, SA 138315,32 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

14/04/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 15/09 CINQUANTA-UNENA 
CERTIFICACIO 

LLBRES FELIU, SLU 139449,61 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

14/04/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 17/09 CINQUANTA-UNENA 
CERTIFICACIO 

PAVIMENTACIONES 
SIQUIER, SA 

173617,79 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

14/04/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 26/11 ABONAMENT VINT-I-TRESENA 
CERTIFICACIÓ 

UTE TÚNELES 11223,46 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

14/04/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 10/12 NOVENA CERTIFICACIÓ FCC CONSTRUCCIÓN, SA 
I AMER E HIJOS, SA 

99413,29 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

14/04/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 8/2012/F/0/01 NOVENA 
CERTIFICACIÓ 

UTE PLA DE NA TESA 433178,02 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

14/04/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 18/09 CINQUANTA-UNENA 
CERTIFICACIÓ 

AGLOMERADOS 
MALLORCA, SA 

155218,27 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

09/04/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 13/09 CINQUANTA-UNENA 
CERTIFICACIÓ 

COMASA 217524,36 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

08/04/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 29/08 CERTIFICACIÓ ORDINARIA 
SALDO LIQUIDACIO 

UTE (AGLOMERADOS 
MALLORCA, SA I 
EXCAVACIONES S'HORTA) 

1552835,92 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

08/04/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 01/10 CERTIFICACIÓ SALDO I 
LIQUIDACIO 

UTE (COMASA I LLULL 
SASTRE, SA) 

10450,46 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

22/04/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 13M01055 1ª I DARRERA FACTURA  GESTALIS 21417 
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

28/04/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 19/10-M ABONAMENT SALDO 
LIQUIDACIÓ 

MELCHOR MASCARÓ, SA 256376,59 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

30/04/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 37/10 TRENTA-DOSENA 
CERTIFICACIÓ 

VIABAL, SA  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

05/05/14 AUTORITZACIÓ 
ESPECIAL DE 
CIRCULACIÓ 

EXP 0383/2014 MA-2210 SR S L N S  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

06/05/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES REF 
79/45300/2014040100 

CANON ESPAÑA, SA 762,3 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

06/05/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES REF 
79/45300/20140403 

RELACIÓ ADJUNTA 3403,17 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

08/05/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES REF 
79/45300/2014041500 

RELACIO ADJUNTA 527,22 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

08/05/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES REF 
79/45300/2014041400 

ANGLO BALEAR DE 
SERVICIOS I HIGIENE, SL 

339,92 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

08/05/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES REF 
79/45300/2014041700 

RELACIO ADJUNTA 212,09 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

08/05/14 INCLUSIÓ NÒMINA 
PER DIETES 

CURS CLIP W ON-LINE SR R LL B I ALTRES  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

09/05/14 AUTORITZACIÓ 
ESPECIAL DE 
CIRCULACIÓ 

EXP 0420/2014, MA-1110, MA-1130 I MA-
10 

SR B C R  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

12/05/14 ALTRES EXP 4/2014 CLAU 13-10.0-BS ACREDITAR 
LA CLASSIFICACIÓ 

NEMASCO, SL I ALTRES  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

13/05/14 APROVACIÓ INICI 
EXP. 
CONTRACTACIÓ 

CLAU 14-11.0-RF, MA-2131 SELVA-
CAMPANET 

SENSE ESPECIFICAR 2414022,47 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

30/04/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 37/10 ABONAMENT TRENTA-
TRESENA CERTIFICACIO 

VIABAL, SA 11997,34 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

30/04/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 36/10 ABONAMENT TRENTA-
DOSENA I TRENTA-TRESENA 
CERTIFICACIÓ 

VIABAL, SA  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

05/05/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 10/12 ABONAMENT DESENA 
CERTIFICACIO 

UTE (FCC, SA I AMER E 
HIJOS, SA) 

502657,28 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

12/05/14 DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP 28/08, 21/09-M I 27/09-M UTE LLULL SASTRE-
COMASA 

2114,86 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

12/05/14 DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP 23/09 UTE TERCER CARRIL MA-
20 

336481,17 
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

12/05/14 DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP 44/10 LLABRES FELIU, SLU 10869,65 

VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

18/03/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

ACTIVITAT FORMATIVA: "ESTATUTO 
BÁSICO DEL EMPLEADO PÚBLICO" 
DURADA 60 HORES, DE L'1 DE JUNY AL 
7 DE JULIOL 2013 

J.M.C.  

VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

18/03/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DELS SERVEIS 
ADMINISTRATIUS DE CULTURA I 
PATRIMONI 
REF. Q/2014/267 

VARIS 1020,38 

VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

18/03/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL SERVEI DE PATRIMONI 
HISTÒRIC 
REF. Q/2014/259 

VARIS 1620,23 

VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

19/03/14 ABONAR DESPESES 
QUILOMETRATGE 

DONAR CONFORMITAT AL FULL DE 
QUILOMETRATGE I AUTORITZAR 
L'ABONAMENT 
FEBRER (2n període) 2014 

R.S.A. 9,61 

VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

19/03/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE L' EDIFICI KREKOVIC 
REF. Q/2014/272 

VARIS 299,91 

VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

19/03/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

TRIBUTS DE L' AJUNTAMENT DE PALMA  
(IMPOST SOBRE VEHICLE) 
REF. Q/2014/276 

AJUNTAMENT DE PALMA 68,16 

VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

19/03/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

IMPOST SOBRE VEHICLES 
REF. Q/2014/277 

AJUNTAMENT DE PALMA 155,83 

VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

19/03/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

RESOLUCIÓ DESFAVORABLE A LA 
SOL·LICITUD 
ACCIÓ FORMATIVA: "MANIPULADOR DE 
PRODUCTOS FITOSANITARIOS (NIVEL 
CUALIFICADO)", DE 30 HORES  
DE DURADA 

J.A.C.V.  

VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

19/03/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

RESOLUCIÓ DESFAVORABLE A LA 
SOL·LICITUD 
ACCIÓ FORMATIVA: "MANIPULADOR DE 
PRODUCTOS FITOSANITARIOS (NIVEL 
CUALIFICADO), DE 30 HORES 
DE DURADA 

G.V.F.  

VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

19/03/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

RESOLUCIÓ DESFAVORABLE 
ACCIÓ FORMATIVA: "MANIPULADOR DE 
PRODUCTOS FITOSANITARIOS (NIVEL 
CUALIFICADO)", DE 30 HORES  
DE DURADA 

B.F.C.  

VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

19/03/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

RESOLUCIÓ DESFAVORABLE 
ACCIÓ FORMATIVA: "MANIPULADOR DE 
PRODUCTOS FITOSANITARIOS (NIVEL 
CUALIFICADO)", DE 30 HORES DE 
DURADA 

LL.N.P.  
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VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

19/03/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

RESOLUCIÓ DESFAVORABLE 
ACCIÓ FORMATIVA: "MANIPULADOR DE 
PRODUCTOS FITOSANITARIOS (NIVEL 
CUALIFICADO)", DE 30 HORES DE 
DURADA. 

J.R.H.  

VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

19/03/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

RESOLUCIÓ DESFAVORABLE A LA 
SOL·LICITUD 
ACCIÓ FORMATIVA: "TREBALL EN 
EQUIP: EL MÈTODE BELBIN", DE 20 
HORES DE DURADA 
 

B.F.C  

VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

19/03/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

RESOLUCIÓ DESFAVORABLE A LA 
SOL·LICITUD 
ACCIÓ FORMATIVA: "TREBALL EN 
EQUIP: EL MÈTODE BELBIN", DE 20 
HORES DE DURADA 

J.A.C.V.  

VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

19/03/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

RESOLUCIÓ DESFAVORABLE A LA 
SOL·LICITUD 
ACCIÓ FORMATIVA: "TALLER MANEIG 
EFICAÇ DE L'ANSIETAT I L'ESTRÈS 
LABORAL", DE 20 HORES DE DURADA 

J.A.C.V.  

VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

19/03/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES D'ORGANS DE GOVERN 
REF. Q/2014/286 

CENTRE D' INTEGRACIÓ 
SOCIAL BALEAR CEO, SL 

47,7 

VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

19/03/14 ALTRES CONCESSIÓ APORTACIÓ ECONÒMICA, 
ANUAL I ORDINÀRIA 
(MANTENIMENT I PROJECTE 
D'ACTIVITATS ANY 2014) 

CONSORCI DEL CASTELL 
DE SANT CARLES 

42054,6 

VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

19/03/14 ALTRES CONCESSIÓ APORTACIÓ ECONÒMICA, 
ANUAL I ORDINARIA 
(MANTENIMENT I PROJECTE 
D'ACTIVITATS DE L' ANY 2014) 

SANTUARI DE LLUC 25000 

VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

19/03/14 CONTRACTE 
MENOR 

ADJUDICACIÓ PELS SERVEIS 
PREVENTIUS SANITARIS PELS 
ESDEVENIMENTS ESPORTIUS 
ORGANITZATS PER LA DIRECCIÓ 
INSULAR D'ESPORTS 

SERVICIOS 
SOCIOSANITARIOS 
GENERALES, SL 

17184 

VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

19/03/14 INICIAR EXPEDIENT REVISIÓ DEL PREU DEL CONTRACTE DE 
LLOGUER DEL LOCAL SITUAT AL 
CARRER PIUS XII, 5 BXS DE MANACOR 

INTERVENCIÓ GENERAL 
DEL CONSELL DE 
MALLORCA 

 

VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

19/03/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

ACTIVITAT FORMATIVA: "PEDRA DE 
MARES I RECUPERACIÓ DE 
REVESTIMENTS TRADICIONALS" 
DURADA 20 HORES, DEL 29 DE MAIG AL 
4 DE JUNY 2013 

B.M.A.  

VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

19/03/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

ACTIVITAT FORMATIVA: "PEDRA DE 
MARES I RECUPERACIÓ DE 
REVESTIMENTS TRADICIONALS" 
DURADA 20 HORES, DEL 29 DE MAIG AL 
4 DE JUNY 2013 

J.A.C.V.  
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VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

19/03/14 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 

LL.N.P.  

VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

19/03/14 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.V.F.  

VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

19/03/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

ACTIVITAT FORMATIVA: "MANTENIMENT 
D' INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ I 
ELECTRICITAT" 
DURADA 20 HORES, DEL 4 AL 21 D' 
OCTUBRE 2013 

G.V.F.  

VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

19/03/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

ACTIVITAT FORMATIVA: "MANTENIMENT 
D' INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ I 
ELECTRICITAT" 
DURADA 20 HORES, DEL 4 AL 21 D' 
OCTUBRE 2014 

J.A.C.V.  

VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

19/03/14 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 

J.R.H.  

VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

19/03/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

ACTIVITAT FORMATIVA: "MANTENIMENT 
D'INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ I 
ELECTRICITAT" 
DURADA 20 HORES, DEL 4 AL 21 D' 
OCTUBRE 2013 

J.R.H  

VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

19/03/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

ACTIVITAT FORMATIVA: "MANTENIMENT 
D' INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ I 
ELECTRICITAT" 
DURADA 20 HORES, DEL 4 AL 21 D' 
OCTUBRE 2013 

B.F.C.  

VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

19/03/14 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 

B.F.C.  

VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

20/03/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DELS SERVEIS 
ADMINISTRATIUS DE CULTURA I 
PATRIMONI 
REF. Q/2014/288 

VIAJES MARTEL, SA 217,12 

VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

20/03/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE PROMOCIÓ SOCIAL I 
ASSOCIACIONISME 
REF. Q/2014/295 

ESPORTS 85, SL 2497,44 
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VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

21/03/14 ALTRES INCLUSIÓ NÒMINA DESPESES PER 
DESPLAÇAMENTS 
DONAR CONFORMITAT I AUTORITZAR 
L'ABONAMENT 
(ASSISTÈNCIA AL CURS "LA CAL Y SUS 
USOS EN LA REHABILITACIÓN DEL 
PATRIMONIO HISTÓRICO" QUE ES 
CELEBRARÀ A SEVILLA ELS DIES 27, 28, 
29 I 30 DE NOVEMBRE 2013) 

A.R.S.E. 773,11 

VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

22/03/14 ALTRES NOMENAMENT TUTORA DEL CONVENI 
DE COOPERACIÓ EDUCATIVA AMB LA 
UNIVERSITAT DE BARCELONA, DE 
PRÀCTIQUES NO LABORALS D' 
ESTUDIANTS UNIVERSITARIS 

I.G.LL.  

VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

24/03/14 ALTRES APROVACIÓ CONVOCATÒRIA DE 
SUBVENCIONS 2014 PER A LES 
ACTIVITATS MUSICALS DE LES 
ENTITATS ASSOCIATIVES O 
ORGANITZATIVES SENSE ÀNIM DE 
LUCRE 
(EXP. 22/2014) 

VARIS 50000 

VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

24/03/14 INICIAR EXPEDIENT APROVACIÓ CONVENI SUBVENCIÓ 
ENTRE L' AGRUPACIÓ EUROPEA DE 
COOPERACIÓ TERRITORIAL PIRINEUS 
MEDITERRÀNIA (AECT) I EL CONSELL 
DE MALLORCA PER DUR A TERME EL 
PROJECTE "ELS MOLINS: UNA ALTRA 
MIRADA" AMB CODI APC-2013-02 

VARIS  

VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

24/03/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE BIBLIOTEQUES, ARXIUS I 
MUSEUS 
REF. Q/2014/325 

VARIS 1856,24 

VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

24/03/14 INICIAR EXPEDIENT PÈRDUA DEL DRET I REVOCACIÓ 
PARCIAL RESOLUCIÓ CONCESSIÓ 
SUBVENCIÓ CONVOCATÒRIA 
NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA ANY 2009 

STEI-i 258,41 

VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

25/03/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

TRIBUTS AJUNTAMENT DE PALMA 
(IMPOST SOBRE VEHICLE) 
REF. Q/2014/331 

AJUNTAMENT DE PALMA 79,09 

VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

25/03/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

TRIBUTS AJUNTAMENT DE PALMA 
(TAXES TRACTAMENT RESIDUS SÒLIDS 
EDIFICI KREKOVIC) 
REF. Q/2014/329 

AJUNTAMENT DE PALMA 788,81 

VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

25/03/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DELS SERVEIS 
ADMINISTRATIUS DE CULTURA I 
PATRIMONI 
REF. Q/2014/330 

VARIS 256,54 

VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

25/03/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL CONTRACTE DEL 
SERVEI DE MANTENIMENT, 
FUNCIONAMENT I ACTUALITZACIÓ DE 
APLICACIONS DEL WEB 
"ESPORTBASEMALLORCA.NET" 
FEBRER 2014 

E.T.P. 1614,95 
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VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

25/03/14 ALTRES INCLUSIÓ NÒMINA DESPESES 
DESPLAÇAMENTS 
REUNIÓ DE LA COMISSIÓ PER A LA 
REDACCIÓ DEL "PLAN NACIONAL DE 
SALVAGUARDA DE LA ARQUITECTURA 
TRADICIONAL" CELEBRADA A MADRID 
EL 14/02/14 

A.R.S.E. 101,6 

VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

25/03/14 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

APROVAR EL COMPTE JUSTIFICATIU 
J/2014/31 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

4689,43 

VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

25/03/14 MODIFICACIÓ DE LA 
RESOLUCIÓ 

MODIFICACIÓ RESOLUCIÓ DE DATA 
17/12/13 (REF. Q/2013/2046) RELATIVA A 
DESPESES DEL SERVEI DE CULTURA 

AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE 
LES ILLES BALEARS-ATIB 

3147,6 

VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

26/03/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES MEDICINA ESPORTIVA 
IMPOST VEHICLE (REF. Q/2014/347) 
 

AJUNTAMENT DE PALMA - 
SERVEI RECAPTACIÓ 
ATIB 

68,16 

VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

26/03/14 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

AUTORITZACIÓ DESPLAÇAMENT  
(RECUPERACIÓ DE MATERIALS 
ARQUEOLÒGICS I PALEONTOLÒGICS A 
BARCELONA ELS DIES 3, 4 i 5 D'ABRIL 
2014) 

J.C.P.  

VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

26/03/14 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

AUTORITZACIÓ DESPLAÇAMENT 
(RECUPERACIÓ DE MATERIALS 
ARQUEOLÒGICS I PALEONTOLÒGICS A 
BARCELONA ELS DIES 3, 4 i 5 D'ABRIL 
2014) 

B.F.C.  

VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

26/03/14 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

AUTORITZACIÓ DESPLAÇAMENT 
(RECUPERACIÓ DE MATERIALS 
ARQUEOLÒGICS I PALEONTOLÒGICS A 
BARCELONA ELS DIES 3, 4 i 5 D'ABRIL 
2014) 

J.A.C.V.  

VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

26/03/14 APROVAR 
EXPEDIENT DE 
SUBVENCIONS 

CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS EN 
ESPÈCIE PER AL FOMENT DE 
 L' ORGANITZACIÓ DE CONCERTS 
MUSICALS, ADREÇADA A 
AJUNTAMENTS I ENTITATS 
ASSOCIATIVES O ORGANITZATIVES 
SENSE ÀNIM DE LUCRE  (EXP 1/2014) 

VARIS 21000 

VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

26/03/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES GESTIONADES PEL 
POLIESPORTIU SANT FERRAN 
TRIBUTS VARIS EXERCICI 2014 
(REF. Q/2014/348) 

AJUNTAMENT DE PALMA - 
SERVEI DE RECAPTACIÓ 
DE L'ATIB 

997,09 

VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

27/03/14 ALTRES RESOLUCIÓ APROVACIÓ MODIFICACIÓ 
NORMES DE SELECCIÓ DE PROJECTES 
D' ACTIVITATS CULTURALS PER A 
CULTURA EN XARXA 2014 
(PROJECTES DE TEATRE) 

VARIS  

VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

27/03/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL CENTRE 
SOCIOCULTURAL DE MANACOR 
REF. Q/2014/354 

SONO MUSIC, SA 207,1 
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VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

27/03/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL SERVEI DE PATRIMONI 
HISTÒRIC 
REF. Q/2014/356 

VARIS 516,78 

VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

27/03/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL POLIESPORTIU SANT 
FERRAN 
REF. Q/2014/352 

VARIS 361,94 

VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

27/03/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE MEDICINA ESPORTIVA 
REF. Q/2014/350 

VARIS 1504,83 

VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

27/03/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE LA COMISSIÓ 
D'ESPORTS 
REF. Q/2014/349 

VARIS 2363,47 

VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

28/03/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ PER AL MANTENIMENT DE 
L 'ENTITAT DESTINADA A FOMENTAR L' 
ASSOCIACIONISME EN L' ÀMBIT DE LES 
PERSONES MAJORS 

ASOCIACIÓN DE 
PERSONAS MAYORES CA 
NOSTRA 

588,23 

VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

28/03/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIÓ PER AL MANTENIMENT DE 
L' ENTITAT DESTINADA A FOMENTAR L' 
ASSOCIACIONISME EN L' ÀMBIT DE LES 
PERSONES MAJORS 

ASSOCIACIÓ PERSONES 
MAJORS DES PONT D' 
INCA 

184,79 

VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

28/03/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES GESTIONADES PER 
PATRIMONI HISTÒRIC 
TRIBUTS VARIS EXERCICI 2014 
REF. Q/2014/360 

AJUNTAMENT DE PALMA - 
SERVEI DE RECAPTACIÓ 
DE L' ATIB 

381,15 

VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

31/03/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES FEBRER 2014 
CORRESPONENTS AL CONTRACTE DEL 
SERVEI D'ORGANITZACIÓ I 
DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA 
"JOCS ESPORTIUS ESCOLARS 2013-
2014" 

ESPORTS 85, SL 44957,83 

VICEPRESIDÈNCIA 
DE CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

31/03/14 ALTRES AUTORITZACIÓ D' URGÈNCIA DEL 
TRASLLAT DE MATERIALS  
ARQUEOLÒGICS, ANTROPOLÒGICS I 
PALEONTOLÒGICS PROCEDENTS DE 
DIVERSOS JACIMENTS DE MALLORCA 
DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA I 
DE LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE 
BARCELONA AL MUSEU DE MALLORCA 

VARIS  

 


