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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DEL CONSELL DE 
MALLORCA 

Identificació de la sessió 

Núm.: 10/2014 

Caràcter: ordinària 
Data: 10 de juliol de 2014 
Hora: de 10.09 h a 14.06 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) 
Francesc Josep Dalmau Fortuny (PSOE). 
Joana Aina Campomar Orell (MÉS PER MALLORCA) 
Joan Font Massot (MÉS PER MALLORCA) 
Miquel Ensenyat Riutort (MÉS PER MALLORCA) 
Maria Magdalena Palou Cànaves (MÉS PER MALLORCA). 
 

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

 

La Sra. Campomar Orell s’incorpora en el punt 6. El Sr. Vidal Vidal surt en el punt 6 i 
s’incorpora en el punt 7. El Sr. Font Massot surt en el punt 6 i s’incorpora en el punt 
7. El Sr. Font Massot surt en el punt 10 i s’incorpora en el punt 11. El Sr. Rotger 
Seguí surt en el punt 12 i s’incorpora en el punt 13. El Sr. Vidal Vidal surt en el punt 
12 i s’incorpora en el punt 13. La Sra. Garrido Rodríguez surt en el punt 12 i 
s’incorpora en el punt 15. El Sr. Dalmau Fortuny surt en el punt 12 i no s’incorpora. 
El Sr. Alemany Cladera surt en el punt 12 i s’incorpora en el punt 14. La Sra. Sànchez 
Grau surt en el punt 14  i s’incorpora en el punt 16. La Sra. Cano Juan surt en el punt 
14 i s’incorpora en el punt 15. 
 

ORDRE DEL DIA 

 

I) PART RESOLUTIVA 

PRESIDENCIA 

1. Aprovació acta anterior (12-6-2014) 

2. Declaracions institucionals. 

3. Proposta d’inici de l’expedient per declarar fill predilecte de  l’illa de Mallorca  el 
Sr. Rafael Nadal Parera. 
 
DEPARTAMENT D’URBANISME I TERRITORI 
 
4. Proposta per declarar l’aplicabilitat, a l’àmbit territorial de l’illa de Mallorca, de la 
disposició transitòria desena de la llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del sòl. 
 
 
DEPARTAMENT D’HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA 
 
5. Proposta d’aprovació de l’expedient núm. 13 de modificació de crèdits en el 
pressupost propi de la corporació de l'exercici de 2014 per crèdit extraordinari 
(CE03/2014). 
 
DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT 
 
6.  Proposta d’aprovació del projecte de millores de la planta de selecció d’envasos. 
 
DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL 
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7. Proposta d’acord de constitució de l'observatori de les persones majors de Mallorca 
i aprovació del seu reglament intern. 
 

II) PART DE CONTROL 

8.  Decrets i resolucions per donar-ne compte 

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

 

MOCIONS IMPULSORES O DE TRÀMIT I DE CARÀCTER IDEOLÒGIC  

9. Moció del Grup Socialista al Consell de Mallorca sobre la prestació de la Renda 
Mínima d’Inserció. 
 
10. Moció del Grup Socialista al Consell de Mallorca sobre el suport als familiars de 
les víctimes de la repressió franquista. 
 
11. Moció del Grup Socialista al repecte de la recuperació de l’IVA de les obres de la 
reforma del Teatre Principal. 
 

12. Moció del Grup Polític MÉS PER MALLORCA sobre la privatització de l’ens 
públic AENA. 

 
13. Moció del Grup Polític MÉS PER MALLORCA relativa a les competències de 
serveis socials dels ajuntaments. 
 
14. Moció del Grup Polític MÉS PER MALLORCA sobre les subvencions per als 
ajuntaments per a obres de competència municipal. 

 

INTERPEL·LACIONS 

15. Interpel·lació que formula el Sr. Miquel Àngel  Coll Canyelles al Sr. Bernadí Coll 
Martorell sobre recursos, infraestructura i inversions en relació al cos de bombers de 
Mallorca. 
 
16. Interpel·lació que formula el Sr. Juan Font Massot sobre visites culturals a seu del 
Consell de Mallorca de Palau Reial. 

 

PREGUNTES 

17. Pregunta que formula el Sr. Jaume Garau Salas al Sr. Joan Rotger Seguí 
(Tancament monestir de Santa Elisabeth) 
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18. Pregunta que formula el Sr. Jaume Colom Adrover al Sr. Joan Rotger Seguí 
(Conjunt escultòric el “Sant Sepulcre”). 
 
19. Pregunta que formula la Sr. Silvia Cano Juan a la Sra. Catalina Cirer Adrover 
(Prestació econòmica contra violència de gènere) 
 
20. Pregunta que formula el Sr. Joan Font Massot (Dotació econòmica celebració any 
Miquel dels Sants Oliver) 
 
21. Pregunta que formula el Sr. Joan Font Massot (Valoració política avantprojecte 
Llei Agrària). 

 

INFORMACIÓ DELS CONSELLERS EXECUTIUS 

PRECS 

III) DESPATX EXTRAORDINARI 
 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 

I) PART RESOLUTIVA 

PRESIDENCIA 

PUNT 1. APROVACIÓ ACTA ANTERIOR (12-6-2014) 

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

 

PUNT 2. DECLARACIONS INSTITUCIONALS. 

No n’hi ha. 
 
PUNT 3. PROPOSTA D’INICI DE L’EXPEDIENT PER DECLARAR FILL 
PREDILECTE DE  L’ILLA DE MALLORCA  EL SR. RAFAEL NADAL 
PARERA. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de la presidenta: 
 
Justificació. 
 
Rafel Nadal Parera va néixer a Manacor el 1986 i és a dia d'avui un dels millors 
jugadors de tennis de tots els temps. El número 1 del rànquing de l'ATP, l'Associació 
de Tenistes Professionals, durant més de 140 setmanes en tres etapes que van del 2008 
al 2014.  
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S'inicià en el món del tennis amb només 5 anys, quan començà a entrenar amb el seu 
oncle i entrenador Toni Nadal. Format primerament al Club de Tennis Manacor, va 
guanyar el Torneig de Balears (el seu primer torneig) amb 8 anys. De petit 
compaginava el tennis amb el futbol, esport del qual també és gran seguidor. 
 
Al seu palmarès hi destaquen la medalla d'or als Jocs Olímpics de Pequín (2008), 
quatre Copes Davis amb Espanya i haver completat el Grand Slam de tennis durant la 
carrera l'any 2010, setè jugador en aconseguir-ho en la història del tennis.  
Paral·lelament també fou el segon tennista en aconseguir l'anomenat Golden Slam 
durant la carrera (4 Grand Slams i medalla d'or als Jocs Olímpics). 
 
També sobresurten els 14 títols de Grand Slam, els nou títols del Roland Garros 
(quatre consecutius i cinc consecutius, i rècord de victòries a un torneig únic de Grand 
Slam), 25 títols Màsters 1000, els vuit consecutius als Màsters de Montecarlo i la 
ratxa de 81 victòries consecutives sobre terra batuda entre els anys 2005 i 2007. 
 
El setembre de 2008 fou guardonat amb el Premi Príncep d'Astúries de l'Esport per la 
seva contribució al món de l'esport i pels mèrits aconseguits durant l'any 2008; el 
mateix any obtingué també el premi “Marca Leyenda”, atorgat a l'esportista més 
important de tots els temps.  
 
Tot això sense oblidar l’entorn familiar que li ha transmès a Rafel Nadal uns valors 
humans, culturals, de perseverança en l’aprenentatge i d’exigència que han fet que 
sigui un referent de l’esport mundial. L’esforç, la constància i la seva fortalesa mental 
formen part de la personalitat d’aquest esportista mallorquí, autèntic ambaixador de la 
nostra terra arreu del món. 
 
Per a Mallorca és un altíssim honor que Rafel Nadal Parera accepti aquest 
reconeixement, i s'uneixi al poble de Mallorca com un dels seus fills, així com als 
altres Fills Predilectes de l'illa que van rebre en el seu dia aquesta distinció del 
Consell de Mallorca. 
 
Persones que destaquen per la seva força de voluntat, la seva disciplina i la seva 
capacitat de sacrifici. Capaços de donar el millor de si mateixes, i de ser exemple 
d'uns valors que bé es poden aplicar en el dia a dia, de qualsevol altra activitat.  
 
Rafel Nadal Parera, sens dubte, és estendard dels valors humans que transmet l'esport, 
i a ells afegeix, com a tret principal del seu caràcter, l'admirable humilitat que 
demostra en tot moment i lloc. En la victòria i en la derrota, en el més selecte escenari 
internacional o en qualsevol moment al costat dels aficionats que el segueixen.  
 
És el millor referent i ambaixador de Mallorca, una illa que l'ha vist néixer però que 
més enllà de la nostra frontera geogràfica, la dóna a conèixer allà on competeix i així 
ho proclama per tots els racons del món. 
 
El Consell de Mallorca, avui et reconeix la seva admiració. 
 
Fonaments. 
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1. L’article 1 del Reglament d’honors i distincions del Consell Insular de 

Mallorca es crea, entre altres distincions honorífiques, la distinció de Fill 
Predilecte de l’Illa de Mallorca. 
 

2. L’article 4 estableix que la figura de Fill Predilecte recaurà, si és el cas, a favor 
de persones nascudes a l’illa, en les quals hauran de concórrer mèrits 
d’excepcionalitat qualitat. 
 

3. L’article 6.1 del Reglament d’honors i distincions del Consell Insular de 
Mallorca estipula que la concessió dels Honors i les Distincions requereix 
expedient previ, que s’ha de promoure per acord de la corporació o resolució 
de la Presidenta. 

 
Per tot això propòs que el Ple adopti els acords següents: 
 
1. Obrir les actuacions oportunes per declarar el senyor Rafael Nadal Parera Fill 

Predilecte de l’illa de Mallorca. 
 

2. Designar el senyor Jaume Juan García, conseller executiu de Presidència 
instructor de l’expedient, el qual farà l’oportuna proposta. 

 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
 
DEPARTAMENT D’URBANISME I TERRITORI 
 
PUNT 4. PROPOSTA PER DECLARAR L’APLICABILITAT, A L’ÀMBIT 
TERRITORIAL DE L’ILLA DE MALLORCA, DE LA DISPOSICIÓ 
TRANSITÒRIA DESENA DE LA LLEI 2/2014, DE 25 DE MARÇ, 
D’ORDENACIÓ I ÚS DEL SÒL. 
 

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

La disposició transitòria desena de la Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del 
sòl, estableix un procediment extraordinari per tal que les edificacions existents en sòl 
rústic respecte de les quals a la seva entrada en vigor ja no procedís adoptar les 
mesures de restabliment de la legalitat urbanística, per manifesta prescripció de la 
infracció segons la normativa d’aplicació, es puguin incorporar a l’ordenació en el 
termini màxim de tres anys, fixant uns límits i unes regles bàsiques a l’efecte. 
 
Tanmateix, la vigència de la referida disposició, d’acord amb el seu apartat 4, depèn 
del fet que el corresponent Consell Insular decideixi la seva aplicabilitat en l’àmbit 
territorial respectiu, mitjançant l’adopció per part del Ple d’un acord que s’ha 
d’adoptar amb el quòrum de majoria absoluta. Si s’opta per establir l’aplicabilitat de 
dita disposició, la publicació de l’acord plenari en el Butlletí Oficial de les Illes 
Balears determinarà l’obertura del termini de tres anys en què seran possibles els 
processos d’incorporació a l’ordenació de les edificacions afectades. 
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Efectuat un procés de consulta amb els representants de tots els municipis de l’illa de 
Mallorca, s’ha constatat una opinió majoritàriament favorable quant a l’aplicació de la 
possibilitat establerta a la disposició transitòria desena del referit nou text legal. En 
aquesta línia, la part dispositiva d’aquesta proposta que s’eleva al Ple, contempla la 
declaració d’aplicabilitat a l’àmbit territorial de l’illa de Mallorca de les previsions 
establertes a disposició transitòria desena de la Llei 2/2014, de 25 de març, 
d’ordenació i ús del sòl,  
 
Per tot l’exposat, s’eleva al Ple del Consell Insular de Mallorca la següent proposta d’ 
 
ACORD 
 
Establir l’aplicabilitat a l’àmbit territorial de l’illa de Mallorca de la disposició 
transitòria desena de la Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del sòl, en ús de 
l’habilitació que contempla l’apartat 4 de l’esmentada disposició. La vigència de 
l’expressada disposició en aquest àmbit territorial, es produirà una vegada que aquest 
acord sigui objecte de publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, moment 
que determina, així mateix, l’inici del termini de tres anys a què es refereix l’apartat 1 
de la disposició. 
 

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: 

Sembla que aquesta amnistia tendrà un important efecte recaptador per als ajuntaments de Mallorca 
(que actualment tenen la seva caixa plena de teranyines), que pot superar els mil milions d’euros durant 
els propers anys. 

Dins aquest grup d’obres que podran ser legalitzades es troben aquelles que es varen edificar dins 
Àrees Naturals d’Especial Interès (ANEI), abans que fos aprovada l’any 1991 la Llei d’Espais Naturals 
(la LEN). 

Les obres posteriors a aquest any s’hauran de regular en funció de les restrictives normes que estableix 
la Llei d’Espais Naturals sobre les irregularitats urbanístiques en espais naturals. 

Una de les obres irregulars que se podrien haver regularitzat per mitjà d’aquest sistema és la casa del 
tennista Boris Becker, a Artà. També hauria pogut ser una via adequada per resoldre les demolicions 
dels apartaments de ses Covetes. En aquest cas, la nova normativa arriba tard. 

La moral que se’n desprèn és, al nostre parer, aquesta: la maquinària està en funcionament i finalment 
els propietaris de fins a 20.000 habitatges il·legals en sòl rústic rebran l’injust premi de la legalització, 
amb tots els drets i les obligacions que comporta. Bon exemple, per a totes aquelles persones que, 
durant dècades, sí que s’han sotmès a l’imperi de la llei. 

Això sí, els ajuntaments podran fer caixa amb les sancions que implica la regularització, que representa 
de moment un 15% del valor de l’obra.  
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Sincerament, no veim gens clar aquest complicat procés de regularització. Per favor, Sra. presidenta, 
vostè que mostra sempre tan bona disponibilitat vers les entitats ciutadanes, esperam que ens expliqui 
ben detalladament quin és l’argument d’aquesta pel·lícula de ciència ficció.  

No estam gens convençuts que aquesta regularització segueixi la via de la coherència i del sentit comú. 
Tant de bo que ens equivoquem! Esperem que no sigui pitjor el remei que la malaltia”. 

El Sr. ROVIRA (conseller executiu d’Urbanisme i Territori) explica que la Llei d’ordenació i ús del sòl 
preveu un procediment de legalització d’edificacions existents amb infracció urbanística, la qual cosa 
no vol dir que totes les edificacions existents amb infracció urbanística siguin completament il·legals. 

Afirma que és una llegenda urbana la que assegura que es legalitzaran 20.000 habitatges ja que ni el 
Consell de Mallorca no legalitzarà res ni ningú no sap si n’hi ha 20.000, 10.000 o 50.000 o si els 
20.000 que diuen que n’hi ha són completament il·legals o just la il·legalitat es refereix a un porxo, una 
habitació o perquè estiguin ubicades en un indret de la parcel·la on hi pot estar. 

La qüestió és que, deixant de banda la llegenda urbana i tornat a la realitat, la Llei d’ordenació i ús del 
sòl preveu un procés de legalització d’edificacions existents que comptin amb alguna infracció 
urbanística, sigui en la seva totalitat o sigui en part de l’edificació. 

La llei també determina que un requisit per poder-se acollir al procediment de legalització és que la 
infracció estigui clarament i inexcusablement prescrita, qüestió que, sense dubtes, reduirà el nombre de 
possibles beneficiaris d’aquesta mesura. 

El Parlament de les Illes Balears va debatre i va aprovar aquest mecanisme convertint-lo en una llei i hi 
va afegir una possibilitat d’aplicació especial –cosa que no recorda haver vist en cap altra llei– que 
consisteix en què siguin els consells insulars els que decideixin si s’aplica o no aquest mecanisme a 
cada una de les illes. 

Una vegada llegit aquest mecanisme i veure’l reflectit en la llei aprovada, es planteja quina és la 
participació que hi tenen els consells insulars. Aquesta participació està claríssima: únicament i 
exclusivament consisteix en posar en marxa o no aquest mecanisme. 

Puntualitza que els consells insulars ni participen en les legalitzacions que llavors puguin dur endavant 
els ajuntaments a petició dels particulars ni les informen, ni les inicien, ni les clouen, ni poden dir que 
no hi estan d’acord. Així doncs, la participació del Consell de Mallorca just consistirà en posar en 
marxa el mecanisme si ho acorda una majoria suficient en aquest Ple. 

Recalca que seran els ajuntaments, d’una forma obligatòria una vegada que el Consell de Mallorca ho 
hagi decidit i si els particulars ho tramiten, els que hauran de decidir sobre cada un dels expedients. 

L’equip de govern, a l’hora de decidir si posen en marxa o no aquest mecanisme, s’ha plantejat dues 
coses.  

En primer lloc que a les Illes Balears una llei s’ha d’aplicar d’igual forma a tothom i què han decidit els 
altres consells, els quals s’hi han pronunciat clarament. El de Formentera ha dit que no, el d’Eivissa ha 
dit que sí i, de fet, ja n’ha pres l’acord i el de Menorca ja ha anunciat que també prendrà l’acord de 
posar en marxa aquest procediment. 

Un dels punts que l’equip de govern del Consell de Mallorca ha mirat, a l’hora de decidir si s’aplica o 
no aquest procediment, és precisament que els ciutadans de Mallorca puguin gaudir dels mateixos 
avantatges que tendran els ciutadans de les altres illes. 

En segon lloc, l’equip de govern s’ha reunit amb tots els ajuntaments –només falta fer-ho amb el de 
Son Servera, reunió que s’ha ajornat per problemes d’agenda– i, després d’haver-los consultat al 
respecte, l’opinió majoritària en quant a l’aplicació del mecanisme, amb independència dels emperons 
que hi puguin trobar, és que s’ha de posar en marxa. 

Comenta que és un procediment extraordinari d’incorporació a l’ordenació d’aquelles edificacions 
existents en sòl rústic envers les quals ja no procedeix l’adopció de cap mesura de restabliment de la 
legalitat urbanística. 

Ressalta que és molt important el matís que ja no procedeix adoptar cap mesura de restabliment de la 
legalitat urbanística contra aquelles persones que es vulguin acollir a aquest mecanisme, és a dir, que si 
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no es posa en marxa el mecanisme, ni podran sancionar aquestes persones, ni les podran obligar a 
demolir les edificacions. Tant si posen en marxa el mecanisme com si no, en qualsevol cas aquestes 
edificacions mai no podran ser ni sancionades ni demolides. 

L’equip de govern del Consell de Mallorca també es planteja que, si la llei preveu la possibilitat que 
aquest mecanisme que es circumscrigui a aquelles edificacions contra les quals ja no es pot actuar, si 
les deixen com estan o si permeten incorporar-les a l’ordenació. Una de les qüestions que s’han 
plantejat, l’han resolta majoritàriament els batles tot demanant al Consell de Mallorca que es posi en 
marxa aquest mecanisme. 

Per tant, es podran incorporar a l’ordenació les edificacions que acompleixin aquest requisit i, per altra 
banda, els ajuntaments podran, evidentment, recaptar, cosa que és important ja que, si s’atorga un plus 
a les persones contra les quals ja no es pot actuar, doncs que almanco paguin per aquesta tramitació. 

També consideren que és important que en tots aquests habitatges existents amb infracció urbanística 
es millorin les condicions d’habitabilitat i que alhora els ajuntaments exigeixin la millora de les 
condicions d’integració d’allò existent i que està prescrit, cosa que preveu la disposició de la llei. 

En definitiva, atès que una llei planteja als consells insulars si aquesta s’aplica o no s’aplica en l’àmbit 
de cada illa, l’equip de govern del Consell de Mallorca ha decidit proposar al Ple que la llei s’apliqui a 
Mallorca, d’acord amb les condicions que marca la llei i sense cap possible modificació, des del 
moment de la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. 

El Sr. FONT (MÉS per Mallorca) adverteix que avui li correspon al Consell de Mallorca decidir si una 
llei l’han d’aplicar a Mallorca o no, una llei que el seu Grup entén que és arbitrària i està completament 
mal feta pel govern del Partit Popular. 

És símptoma de tenir poc seny que una llei que aprova el Parlament de les Illes Balears obri la porta a 
poder ser aplicada a una illa i a una altra no i voldria saber si qualcú coneix algun precedent semblant. 

Aquest fet constitueix el primer punt que fa que la llei neixi coixa i és un dels principals motius pels 
quals MÉS per Mallorca hi està rotundament en contra. 

Observa que el Sr. Rovira ha emprat l’argument que l’aprovació aquesta llei ha estat decisió d’una altra 
administració per justificar que avui duguin a Ple l’acord per aplicar-la a Mallorca però també ha dit 
que el Consell de Formentera ja s’ha pronunciat en contra de l’aplicació al seu territori i, per tant, hi 
haurà ciutadans de les Illes Balears que gaudiran dels possibles beneficis d’aquesta llei i d’altres 
ciutadans que no en gaudiran. 

Considera que això és, com a mínim, anticonstitucional malgrat que el seu Grup no recorrerà la llei 
davant el Tribunal Constitucional perquè no ho pot fer però si pogués ho faria. En tot cas, la seva 
opinió és que és anticonstitucional que a uns ciutadans d’una mateixa comunitat autònoma se’ls apliqui 
una llei i a uns altres no. 

Avui la proposta que el Partit Popular duu a Ple generarà parts i quarts entre els ciutadans de les Illes 
Balears atès que ja saben que Formentera ha decidit que no aplicarà la llei i, si el Ple del Consell de 
Mallorca n’acorda l’aplicació, aleshores hi haurà diferents criteris a nivell de les Illes Balears. 

A més a més, aquesta llei planteja una amnistia urbanística a totes aquelles obres que tenen prescrita la 
infracció urbanística cosa que no lleva que puguin crear greuges comparatius sobretot entre aquells 
municipis que des de fa 20 anys, més bé o més malament i dins les seves possibilitats, han fet disciplina 
urbanística i aquells municipis que o bé no n’han feta mai o bé fa devers 5 anys que han començat a 
fer-ne. 

Sense pronunciar-se si uns municipis ho feien bé i els altres no, la realitat és que l’aplicació de la llei 
crea greuges comparatius perquè hi haurà persones que hauran fet unes obres a les quals se’ls hagi 
obert un expedient d’infracció amb la consegüent sanció i la demolició de l’obra i altres persones que, 
en la mateixa situació, avui mitjançant aquesta llei podran legalitzar la seva construcció. 

Des de MÉS per Mallorca no diuen que no s’hagi de cercar una solució a totes les construccions que 
tenen prescrita la infracció urbanística, atès que la construcció hi és i no la poden esbucar, però no 
entenen que aquesta llei sigui bona, positiva i igual per a tots els ciutadans. 

Aquesta llei crea greuges comparatius i crea injustícies. MÉS per Mallorca no donarà suport a 
l’aplicació a Mallorca d’una llei que crea injustícies, que crea greuges comparatius i que atorga 
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diferents categories als ciutadans ja que els que hagin tengut “sort” ara tendran un edifici legal i els que 
hagin tengut “mala sort” tendran un edifici esbucat. 

Finalment remarca que aquesta és la realitat d’aquesta llei –independentment de les explicacions que 
pugui oferir el Sr. Rovira– i això és el que no li agrada a MÉS per Mallorca i, per això, votaran en 
contra de l’aprovació de l’aplicació d’aquesta llei. 

La Sra. GARRIDO (PSOE) comença indicant que el Sr. Rovira ha assenyalat que s’està parlant d’uns 
20.000 habitatges, xifra que desconeix si és real ja que, igual que el Sr. Rovira, l’ha vista en premsa 
però la qüestió és que no són habitatges sinó edificacions i amb la llei se’n permeten i legalitzen els 
canvis d’usos, cosa que és més greu encara. 

Tant si són 20.000 com si són 200.000 habitatges, la realitat és que existeix un gran problema en sòl 
rústic i l’afronten d’una manera obsoleta i expansionista. Afrontar el problema no implica haver de 
passar per una amnistia per aquells que no han fet malament i alhora castigar aquells que ho han fet bé. 

Ressalta que avui el Consell de Mallorca dóna el sus a perdonar tothom que ho ha fet malament i 
castigar tothom que ho ha fet bé i aquest missatge és molt pervers. 

A més d’això, el Sr. Rovira diu que el Consell de Mallorca ha de decidir si posar en marxa o no 
l’aplicació d’aquesta llei i s’hi pronuncia a favor a l’empara de tres arguments. El primer és que els 
mallorquins han de ser iguals que els altres i, des del moment que Formentera diu que no a l’aplicació 
de la llei, aquesta igualtat ja no existeix. El segon argument són els avantatges d’aquesta legalització 
però no tenen en compte els seus inconvenients i, finalment, el tercer argument és que creuen que s’ha 
de posar en marxa però això no és un argument. 

Fa notar que el Consell de Mallorca no ha fet una anàlisi concreta sobre quins seran els efectes 
d’aquesta legalització i a quins tipus d’edificacions afectarà. Recorda que, precisament fa uns dies, el 
Grup Socialista demanava que se’n fes aquesta anàlisi i adverteix que no entenen les presses per 
aprovar l’aplicació de la llei. 

El Sr. Rovira deia també que se n’havia parlat amb tots els batles i que aquests han demanat que 
s’apliqui la llei però això no és més que disciplina de partit com fa ara l’equip de govern i el Grup 
Popular al Consell de Mallorca ja que veu que el Sr. Rovira no està massa convençut amb aquesta 
legalització i se li nota. 

Tant el grup de consellers com els batles del Partit Popular es posen ferms. Ho fan avui i durant tota la 
legislatura han tengut la mateixa actitud de posar-se ferms davant el govern del Sr. Bauzá, ferms davant 
aquesta barbaritat plantejada pel Sr. Company ja que no s’ha oblidar que la llei que conté aquesta 
disposició és una llei del sòl urbà i urbanitzable, no és una llei del sòl rústic. 

Així doncs, es planteja per què una llei de sòl urbà i urbanitzable entra a legalitzar les infraccions en sòl 
rústic i, en canvi, no legalitzar les infraccions ni en sòl urbà ni en sòl urbanitzable, que són l’objecte de 
la llei i més tenint en compte que també hi ha infraccions prescrites en sòl urbà i urbanitzable que 
afecten edificis fora d’ordenació. 

Aquest problema no només existeix en sòl rústic sinó que també és present en sòl urbà i urbanitzable 
emperò la llei sobre sòl urbà i urbanitzable obvia aquest problema però sí que aborda els problemes en 
sòl rústic i ho fa per si llavors no són a temps per regularitzar-los amb una altra llei que és la llei agrària 
ja que la legislatura s’està esgotant i la llei agrària no arriba de moment. 

Remarca que un dels objectius d’aquesta llei del sòl que ha aprovat enguany el Parlament de les Illes 
Balears era la legalització d’habitatges il·legals en sòl rústic i fer front al problema d’uns quants però 
no al problema que tenen tots. 

Aquest matís diferencial s’ha fet palès durant tota la legislatura a través de la forma d’actuar del Partit 
Popular que legisla i actua per uns pocs en lloc de legislar i actuar per tots.  

Davant l’interès particular i l’interès general, sempre guanya el primer i aquest és el problema. Durant 
tota aquesta legislatura no s’ha vist que el Partit Popular hagi fet prevaler l’interès general atès que 
sempre guanya l’interès particular. 

Ara han elaborat una llei amb un efecte cridada que li diu a la gent que es convertirà la infracció 
prescrita en legalització i aquells que dia 29 de maig no hagin exhaurit el termini de 8 anys establert per 



 11

a la prescripció començaran a reclamar i arribarà el moment que el Partit Popular s’hi avendrà ja que 
prou ha demostrat que davant les pressions d’interessos particulars sempre tomba el cap. 

Un exemple claríssim del que acaba de dir és el tema del clavegueram en les urbanitzacions 
d’habitatges unifamiliars que es va anar prorrogant fins que finalment la llei de sòl va determinar que a 
les urbanitzacions d’habitatges unifamiliars no feia falta clavegueram i bastava just amb fosses 
sèptiques, és a dir, que el Partit Popular ha anat tombant el cap segons les pressions i els interessos. 

Aquesta disposició transitòria que avui s’aprovarà implicarà que les competències dels consells insulars 
i dels ajuntaments en matèria de planificació les traspassaran directament a l’infractor. 

Segons la competència de planificació, el consell insular i el Pla General determinen quantes hectàrees 
mínimes fan falta per construir però ara resultarà que l’infractor esdevindrà planificador i determinarà 
les hectàrees que són suficients per construir a la seva finca. 

La llei sobre la qual avui debaten és una norma d’aplicació directa que ho legalitza tot. La llicència 
d’obra i el planejament determinen la volumetria d’una construcció, la seva tipologia, altura, etc. però 
ara tot això ho decidirà l’infractor.  

Aquesta llei permetrà legalitzar des d’una petita infracció sense gaire importància com podria ser un 
porxo petit fins a infraccions prou importants com podria ser una mansió. Aquestes són les 
conseqüències d’aquest “cafè per tots” del Partit Popular per afavorir uns quants però sense analitzar el 
tema a fons. 

És cert que el problema de les edificacions il·legals en sòl rústic existeix però s’hi pot fer front d’altres 
maneres. També existeix el mateix problema en sòl urbà però la llei l’obvia, la qual cosa és un altre 
greuge comparatiu que crea aquesta disposició transitòria. 

Un dels arguments emprats pel Sr. Rovira és que tothom sigui igual, referint-se als ciutadans de totes 
les illes, i, en aquest cas, aquesta igualtat passaria perquè la llei s’aplicà també als casos d’il·legalitats 
prescrites en sòl urbà. 

Ara tenen l’oportunitat de dir que no i fer que el desgavell que va muntar el Sr. Company no s’apliqui a 
Mallorca de la mateixa manera que no s’aplicarà a Formentera ja que la disposició transitòria no és 
imperativa atès que diu “...es podran incorporar...” i no “...s’incorporaran...”. Aquest matís li permet al 
Consell de Mallorca decidir al respecte i, per això, sol·licita al Grup Popular que no hi actuï i així, com 
a mínim, n’hauran encertada una en aquesta legislatura, cosa que tot Mallorca li agrairà. 

El Sr. VIDAL (PP) manifesta que, quan sent les intervencions de la bancada d’esquerres, se’n dóna 
compte de la diferència política però, sobretot, de la diferència humana o de manera de ser i així veu la 
manera que té l’oposició de fer i de pensar en contraposició amb la manera de fer i de pensar del Partit 
Popular i això li fa entendre perquè la majoria de societat tria una opció, quan és l’hora d’elegir, ni no 
en tria unes altres. 

Tot seguit explica que la intenció és just arreglar problemes per tal que la gent pugui estar un poc més 
tranquil·la i assegura que la intenció és precisament la contrària de la que indica l’oposició ja que 
consisteix en oferir igualtat a tothom. 

No hi ha dret que un senyor que té una casa il·legal, sobre la qual ja no poden actuar, no pagui ni hagi 
pagat mai cap impost mentre que un altre senyor, que ho hagi fet tot bé, pagui imposts i els hagi pagat 
des del principi. Per això, corrobora que l’aplicació d’aquesta llei estableix una igualtat entre els 
ciutadans. 

Per altra banda, fa notar que el Partit Popular cerca solucions per als problemes mentre que els grups de 
l’oposició han governat però només han embullat més la troca i han marejat més la perdiu. 

Una altra cosa que els diferencia és la manera de ser. Els membres de l’oposició sempre argumenten 
que allò que fa l’equip de govern no els agrada però mai no ofereixen una solució alternativa a la 
plantejada pel govern. 

Afegeix que considera que l’equip de govern és conseqüent i responsable i ho fa bé. El Consell de 
Mallorca és l’ajuntament dels ajuntaments i, per això, s’ha demanat l’opinió de tots els batles al 
respecte de l’aplicació d’aquesta llei. L’equip de govern té en compte la paraula dels batles i no la 
disciplina de partit com retreu l’oposició. 
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Els ajuntaments són les administracions més properes als ciutadans i els batles saben què volen les 
persones dels pobles de Mallorca i l’equip de govern del Consell de Mallorca escolta els batles, escolta 
la gent i fa allò que li toca fer. 

A més a més, comenta que no pot entendre determinades actituds d’alguns consellers de l’oposició que 
quan són als seus ajuntaments veuen, fan i actuen d’una manera i, per contra, quan són al Consell de 
Mallorca veuen, fan i actuen d’una altra manera. Això li fa pensar que, si aquests consellers algun dia 
ostenten una altra responsabilitat política en una altra administració, veuran, faran i actuaran d’una altra 
manera. 

El Grup Popular fa servir el criteri que va aprendre dels seus avantpassats mallorquins: “per aquí on 
hem passat el dematí, hi hem de posar passar també l’horabaixa”, és a dir, que defensen les mateixes 
idees i els mateixos criteris tant a un lloc com a un altre. 

Refusa, finalment, que acusin el Partit Popular de voler eliminar el Consell de Mallorca ja que, quan el 
Consell de Mallorca pren una decisió important –essent la primera vegada que se li permet triar– tot 
assumint aquesta responsabilitat, l’oposició diu que no l’assumeixi, la qual cosa equival a dir blanc i 
negre al mateix temps. 

Li demana als membres de l’oposició que, quan critiquin una cosa, ofereixin una alternativa i també els 
demana que siguin persones normals i corrents i que no diguin no just per dir que no a allò que proposa 
l’equip de govern i que sàpiguen entendre que quan una cosa és bona, ho és per tothom, i els planteja si 
pensen que els batles del PSOE o de MÉS per Mallorca, que han demanat que s’apliqui la llei a 
Mallorca, els aplaudiran quan sentin que acusen l’equip de govern del Consell de Mallorca d’actuar 
segons la disciplina del partit. 

Assegura que qui aplica disciplina de partit, a cop de puny, és l’oposició i insta a deixar que els 
ajuntaments tenguin més autonomia, que el Consell de Mallorca prengui les decisions que ha de 
prendre i que són convenients. 

Per concloure, li dóna l’enhorabona a l’equip de govern del Consell de Mallorca per la seva gestió que 
és la que toca i es mostra convençut que la gran majoria dels ciutadans pensarà de la mateixa manera 
que pensa el Partit Popular. 

El Sr. ROVIRA observa que els dos grups de l’oposició han pronunciat una mateixa frase: que aquí hi 
ha un problema. Igualment ha sentit que el Sr. Vidal demanava el mateix que dirà ara, és a dir, si 
qualcú proposa alguna alternativa. 

Fa constar que diu això perquè sinó l’alternativa és continuar com fins ara, cosa que certament és una 
opció però no una solució. 

El que està clar és que el Parlament de les Illes Balears podia prendre dues mesures. Una d’elles hagués 
dit que tot allò que és il·legal o té infracció urbanística queda legalitzat, sense atendre a cap criteri ni de 
prescripció ni de tipus de sòl, i aleshores tendrien una norma d’aplicació directa que hagués fet una 
amnistia. 

En canvi, el Parlament de les Illes Balears no ho ha volgut fer així ni el Govern de les Illes Balears 
tampoc no li va proposar així. El que va proposar era una solució a un problema que legalment no té 
altre camí que deixar les coses com estan. 

La realitat és l’existència d’unes edificacions, amb infraccions urbanístiques, contra les quals no es pot 
fer res i només s’hi pot procedir de dues maneres. Una és no fer-hi res i que se segueix igual –com es 
feia fins ara– i l’altra és proposar una solució que potser serà encertada o potser no ho serà. L’oposició 
considera que no ho és i proposa l’alternativa següent: deixar-ho tot com està. 

El Partit Popular opina que aquesta és la millor solució que, a hores d’ara, es pot aplicar a aquest tipus 
d’edificacions tot i que segurament la solució podria haver estat millor o més clara però, en tot cas, és 
una bona solució que permet actuar allà on la normativa de disciplina urbanística ja no deixa actuar. 

Aquesta proposta constitueix una solució a un problema existent per al qual l’oposició no planteja cap 
alternativa. Quan l’oposició plantegi alguna alternativa –i han tengut tota la tramitació de la llei per fer-
ho–, doncs l’estudiaran però, mentre no ho facin, l’equip de govern aplicarà allò que el Parlament de 
les Illes Balears ha plantejat com mecanisme de solució al problema. 
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Fa notar que s’ha parlat sobre la igualtat entre tots i que, en decidir Formentera no aplicar aquesta 
mesura, doncs ja no hi haurà igualtat però si el Consell de Mallorca decidís no aplicar aquesta mesura 
encara hi hauria més desigualtat i puntualitza que l’equip de govern del Consell de Formentera ha 
decidit no aplicar ara aquesta mesura però més endavant pot canviar d’opinió i aplicar-la atès que la llei 
no fixa un marge de temps per fer-ho. 

Així doncs, durant aquesta mateixa legislatura o en la pròxima el Consell de Formentera pot acordar 
l’aplicació d’aquesta mesura i aleshores sí que tots els ciutadans de les Illes Balears estaran en 
condicions d’igualtat perquè totes les illes tendran el mateix mecanisme en marxa. 

En tot cas, un percentatge molt elevat de la població de les Illes Balears comptarà amb un mateix 
mecanisme que servirà per solucionar un problema que, d’altra manera, no té cap solució ja que no se 
poden sancionar les infraccions prescrites ni tampoc no s’hi pot actuar per tal de recuperar la legalitat 
preexistent. 

Recorda que la Sra. Garrido ha plantejat que l’aplicació de la mesura té inconvenients, que no se sap 
cert quin seran els seus efectes, que no tenen clar quines seran les edificacions afectades i també ha 
parlat d’un efecte cridada i de disciplina de partit. 

En aquest sentit li diu que de tots els ajuntaments de Mallorca només un ha dit expressament que no hi 
està d’acord. Molts han plantejat que és evident l’existència d’un problema, que cal cercar-hi alguna 
solució i alguns dels ajuntaments han dit que aquesta no els sembla la solució més correcta però ho han 
dit perquè consideren que la mesura és curta. Altres s’hi mostren en contra perquè els afectarà poc ja 
que el seu sòl està molt protegit i altres perquè els sembla injust ja que han fet disciplina urbanística, la 
gent ha complert i ara no tendran cap beneficiat per aquesta mesura. 

La majoria dels ajuntaments que no estan a favor d’aquesta mesura no és perquè sigui una mesura 
oberta sinó perquè han complert i en sortiran perjudicats, és a dir, que d’haver-ho sabut no haurien 
complert amb la disciplina urbanística. 

L’efecte de la llei serà solucionar el problema existent però la llei no permetrà que els batles no facin 
disciplina urbanística sinó més aviat tot el contrari perquè la llei ha bloquejat una data de prescripció i 
s’haurà de continuar actuant sobre tot el que no estigui prescrit. 

El que està clar és que una àmplia majoria dels ajuntaments volen que s’apliqui la mesura directament 
i, d’aquells que no hi estan d’acord, la majoria no és precisament perquè no vulguin una amnistia 
urbanística sinó perquè molts consideren que no té suficient abast, altres no s’hi han volgut pronunciar i 
només un s’ha pronunciat radicalment en contra de la mesura. 

Per això, creu que queda palès que actualment les corporacions locals senten que, sigui o no el millor 
mètode o sigui o no prou bo, és necessari que s’apliqui aquesta mesura i l’equip de govern del Consell 
de Mallorca pensa igualment que ara toca aplicar la llei, cosa que serà bona perquè així ho estan 
demanant els ajuntaments majoritàriament perquè, si no s’aplica, no hi cap altra solució plantejada. 

El Sr. FONT observa que creu que el Sr. Vidal avui s’ha aixecat amb el peu contrari perquè els ha dit 
moltes barbaritats. De fet, ha entès que ha qualificat d’inhumans els membres dels partits de l’oposició 
però ell es considera humà així com creu que també es consideren totes les persones de conformen la 
bancada de l’oposició i potser és la bancada del Partit Popular la que no és humana, cosa que deu saber 
el Sr. Vidal perquè ha estat qui ho ha dit. 

Per altra banda comenta que hi ha una filosofia de vida, que no li agrada però que pot respectar, que és 
la d’aquella gent que sempre creu estar en possessió de la raó absoluta i el Sr. Vidal és d’aquestes 
persones. Recalca que el Sr. Vidal es pensa estar en possessió de la raó absoluta però, sota el seu punt 
de vista, la raó absoluta no existeix. 

Òbviament el Sr. Vidal pot pensar i dir públicament que el Partit Popular ho fa tot molt bé i que els 
altres ho fan tot malament però no creu que aquesta sigui la manera més adequada de defensar una 
postura tan poc defensable com és l’aplicació d’aquesta llei a Mallorca. 

Recorda que un dels arguments del Sr. Vidal és que els membres de l’oposició diuen una cosa al 
Consell de Mallorca i en diuen una altra als seus respectius ajuntaments i en aquest sentit li aconsella 
que miri què fan els batles del Partit Popular que en moltes qüestions han votat una cosa al Consell de 
Mallorca i als seus municipis una altra. 
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No és adient que retregui això quan els membres del Partit Popular són els primers que ho han fet 
durant aquesta legislatura ja sigui per disciplina de partit o perquè han de besar els peus al Sr. Bauzá i, 
per tant, convé que s’ho facin mirar. 

A continuació s’adreça al Sr. Rovira i comenta que la llei va tenir un tràmit parlamentari i durant aquest 
tràmit el Grup MÉS per Mallorca hi va presentar un bon grapat d’esmenes però no se’n va aprovar cap 
i, per això, refusa que digui que no hi han fet propostes. 

En tot cas, vol deixar clar que el Ple de Consell de Mallorca no és el lloc ni ara és el moment de fer-hi 
propostes perquè, com ha dit el Sr. Rovira, ara només han de decidir si s’aplica o no la llei.  

Aquest espai de debat i de decisió –el Ple del Consell de Mallorca– no és lloc adient per fer propostes 
en relació a aquesta llei sinó el lloc perquè l’equip de govern justifiqui que s’apliqui la llei a Mallorca i 
perquè MÉS per Mallorca hi argumenti en contra ja que pensen que la llei no és bona, que no serà 
positiva la seva aplicació i que no resoldrà el problema que volen resoldre. 

No obstant això, manifesta que el seu Grup comparteix que existeix un problema i, de fet, en la seva 
primera intervenció ho ha dit, però aquesta no és una bona solució perquè crea tota una sèrie de greuges 
comparatius. 

És lògic que els ajuntaments vulguin resoldre aquest problema però és tal la diversitat del que han anat 
fent els ajuntaments de Mallorca en temes de disciplina urbanística que ara es generaran greuges 
comparatius. 

A part d’això, llavors els ajuntaments es trobaran amb el bullit de com aplicar la mesura atès que la llei 
no diu res al respecte i el Grup Popular a Consell de Mallorca només dirà que s’apliqui i serà la seva 
responsabilitat, atès que MÉS per Mallorca dirà que no però el PP hi té majoria absoluta des de les 
darreres eleccions autonòmiques, cosa que potser no seria igual ja que el resultat de les passades 
eleccions europees diuen una altra cosa. 

El més greu és que es crea un precedent perillós com ha comentat breument la Sra. Garrido. Si ara hi ha 
una amnistia, n’hi pot haver una altra d’aquí a 3, 5 o 7 anys i això obre la porta a què la gent cometi 
més il·legalitats tot pensant que d’aquí a 5 anys tornarà a venir el Partit Popular a legalitzar allò que ara 
s’hagi fet malament. 

Remarca que aquest és el missatge que està transmetent el Grup Popular des del Ple del Consell de 
Mallorca en aprovar l’aplicació d’aquesta llei. 

Per concloure, assenyala que no cal reiterar la postura del seu Grup però matisa que certament existeix 
un problema que l’han generat entre tots (la nostra societat i el fet que els ajuntaments no hagin pogut o 
sabut aplicar la disciplina urbanística així com tocava) però estan proposant aplicar una solució que 
creuen que no és bona, que crea discriminació, que és injusta i, fins i tot, que és anticonstitucional 
perquè no és igual per a tots els ciutadans de les Illes Balears i, per això, el seu Grup hi votarà en 
contra. 

La Sra. GARRIDO li diu al Sr. Vidal que està ben contenta que es vegi que no són iguals. Recorda que 
el Sr. Vidal ha començat la seva intervenció amb una història un poc rara sobre els humans i els 
inhumans –només li faltat parlar dels animals– i reitera que està ben contenta que es vegi que el Grup 
Socialista no és com el Grup Popular. 

Afegeix que la majoria de la gent que va votar al Partit Popular no ho va fer pensant que el Partit 
Popular legalitzaria els habitatges il·legals en sòl rústic i, de fet, li agradaria saber què pensaria la gent 
si això se sotmetés a una votació popular mitjançant un referèndum. 

Segurament el resultat seria que hi votarien a favor aquells que ho han fet malament, dirà que sí 
l’infractor, però la resta s’hi mostrarà en contra. La resta de gent, aquella que s’ajusta a la llei, paga els 
seus imposts i que fa tots els tràmits que toquen –tramitació del Consell de Mallorca més la municipal– 
dirà que no. 

També refusa que el Grup Popular sempre facin servir l’argument que ha estat el partit més votat 
perquè l’empren pel que volen atès que no compleixen amb el seu programa electoral ja que només 
l’acompleixen a estones i quan els va bé però l’haurien de complir totalment. 

Descarta igualment l’argument de no haver-hi fet propostes alternatives a l’amnistia i legalització de les 
infraccions il·legals perquè ella va assistir a la primera reunió celebrada entre el Partit Popular, el Partit 
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Socialista i el conseller Sr. Company quan la llei va entrar al Parlament de les Illes Balears. Aleshores, 
quan el PP va plantejar l’amnistia, el Partit Socialista va reconèixer el problema que hi havia en sòl 
rústic i que calia fer-hi feina però el Partit Popular va respondre que no parlava d’aquest tema i va 
afegir que el tema quedava així. 

Manifesta que el Grup Socialista està a l’oposició –que no és cap sort– i el Partit Popular està al govern 
i, per això, la seva obligació és governar per tothom i no per un nombre determinat de persones, siguin 
3 o 4 o siguin 3.000 o 4.000. 

Al Sr. Rovira li reitera que, si vol que el Grup Socialista hi faci propostes alternatives, doncs que no 
apliqui la llei i deixi l’assumpte sobre la taula. Així en podran parlar i ben segur que la propera setmana 
li podran presentar una proposta del Grup Socialista però sempre que avui es deixi el tema damunt la 
taula perquè, si no és així, l’acord es publicarà en un breu termini de temps i a partir d’aquest moment 
la llei s’haurà d’aplicar i, quan l’acord estigui publicat, ja no serà factible parlar de propostes. 

Remarca que és fàcil parlar de propostes i que, si en volen tenir, en tendran però sempre que avui aturin 
el tema i deixin aquest assumpte damunt la taula. Així, si volen, el proper dilluns podran tenir ja les 
propostes del Grup Socialista. 

A més a més, observa que aquest mes s’ha de celebrar un altre Ple i, per ventura, convé aturar ara 
perquè potser podran arribar a un acord. Per altra banda, el Consell de Mallorca té iniciativa legislativa 
i li pot plantejar al Govern de les Illes Balears que no vol aquesta forma d’aplicació. 

Assegura que donar-li aquest poder de decisió als consells insulars és un nyap perquè no és realment un 
poder de decisió sinó un problema i, a damunt, el Consell de Mallorca no fa res, no estudia res, no 
planteja res, no reglamenta res i directament diu que se faci i llavors ja veuran com actuen els 
ajuntaments. 

També s’ha dit que hi ha ajuntaments que estan enfadats perquè han fet disciplina urbanística i ara no 
poden aplicar aquesta amnistia. Aquest argument és pervers. Aquesta mesura amnistia els infractors 
però també amnistia els ajuntaments incompetents, els que no han fet res, que no han fet disciplina 
urbanística. Els premia i castiga la resta. 

Per molt que el Sr. Rovira ho negui, aquesta amnistia generarà un efecte cridada ja que el missatge que 
se’n transmet a la ciutadania és que poden fer el que vulgui perquè no passa res, que en un moment o 
un altre arribarà el Partit Popular i els ho arreglarà. L’objectiu d’aquesta llei és que la gent voti al Partit 
Popular perquè és el que fa favors. 

Per acabar comenta que el Grup Socialista no vol ser còmplice d’aquesta actitud del Partit Popular 
perquè el Grup Socialista no fa favors sinó que pensa en l’interès general. 

El Sr. VIDAL li diu al Sr. Font i a la Sra. Garrido que li agrada sentir-los perquè veu que l’escolten i 
perquè el fan sentir-se orgullós de tot el que ha dit i que reitera. Tot seguit anuncia que posarà exemples 
concrets de maneres de ser. 

Indica que, com ha dit abans, els agrada ser sempre igual i afegeix que el Sr. Font, quan era batle de 
Petra, no va aplicar res de tot això, ni per escrit i de manera oral, sinó que anava així com li convenia. 

El Sr. Font demana autonomia i independència en qualque ocasió però ara que li donen autonomia al 
Consell de Mallorca per poder decidir sobre un assumpte allà on Eivissa ha dit que sí, Formentera ha 
dit que no i Mallorca, amb un poc de sort, dirà que sí tot atorgant autonomia als ajuntaments, doncs ara 
no vol aquesta autonomia, ara vol rodet de MÉS per Mallorca o més rodet. 

Argumenta que aquesta no és una manera d’actuar de persones humanes i explica que ho deia perquè 
les persones normals actuen com actua el Partit Popular. 

A la Sra. Garrido li diu que no és normal dir blanc i negre en un espai de temps de 3 segons. En la seva 
primera intervenció ha dit que es legalitzen 20.000 habitatges i llavors diu que li fan un favor a 3 o 4 
persones, és a dir, que li és igual emprar 20.000 que emprar 3 o 4. 

Per altre costat es demana com és possible que la Sra. Garrido afirmi que el Partit Popular fa favors 
quan l’única cosa que fa el Partit Popular és arreglar problemes, coses que no fa el Grup Socialista.  

A allò que el Grup Socialista anomena “favors”, el Partit Popular li diu “justícia”. No veuen normal 
que un senyor visqui a una casa per a la qual ha hagut de pagar el projecte, el Col·legi d’Arquitectes, la 
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llicència d’obres, el final d’obra, etc. i un altre senyor, que viu al costat, no hagi pagat res. El primer ha 
de pagar fems, contribució i tot el que pertoqui mentre que el segon no paga res. El Partit Popular vol la 
igualtat i les coses ben fetes. 

Si no posen en marxa aquesta mesura, les coses continuarien igual i cada any s’anirien incrementant les 
diferències atès que un senyor pagaria la seva contribució i el seu veí, amb una casa il·legal, seguiria 
sense pagar res. 

Li sembla mentida que l’oposició pugui defensar que no s’apliqui aquesta mesura i adverteix que 
aquells que s’hi acullin hauran de pagar una multa d’entre un 15% i un 20%, segons l’antiguitat de 
l’edificació, i s’intentarà que les persones siguin més normals. En la resta de casos, és a dir, els no 
prescrits i que tenen obert un expedient, es demoliran les edificacions. 

Ressalta que el Partit Popular el que fa és posar seny a la societat i l’oposició no ho vol entendre i el 
que més greu li sap és que diuen que no just perquè no. El Partit Popular ha tengut una gran idea i tot 
d’una diuen que no serveix per res. 

Per això, els planteja que quin mal hi ha en reconèixer que el govern del Partit Popular fa les coses ben 
fetes i quin problema tenen per reconèixer que, les persones de cap a peus, per allà on passen el dematí, 
han de poder passar l’horabaixa. 

Ara que els ajuntaments i el Consell de Mallorca tenen més autonomia, a l’oposició no li va bé però 
demà demanaran més autonomia. 

Segurament demà el Sr. Garau dirà que el Partit Popular vol aniquilar el Consell de Mallorca... 

El Sr. GARAU (PSOE) interromp la intervenció del Sr. Vidal per sol·licitar que no l’esmenti ja que no 
ha participat del debat d’aquest punt. 

La Sra. PRESIDENTA li demana al Sr. Garau que es tranquil·litzi, que no falti al respecte a ningú i que 
compleixi la seva missió com a portaveu del Grup Socialista amb educació. 

El Sr. VIDAL reprèn la seva intervenció i diu allà on diu “Sr. Garau” s’entengui que ha volgut dir 
“Grup Socialista” i aclareix que s’ha dirigit a ell perquè és el portaveu del Grup Socialista amb el 
benentès que quan el Sr. Garau parla –com quan parla ell mateix– representa l’opinió de tot el Grup 
Socialista. 

Continua amb l’argumentació que estava explicant i diu que al Grup Socialista li és igual ara dir blanc 
com suara dir negre i això no és una manera de ser ni és una manera d’anar pel carrer amb la cara alta 
així com toca. Pensa que no duu gens de feina poder-se passejar amb la cara alta i es mostra content 
amb aquesta actuació. 

Per acabar, diu que ho farà com va concloure la intervenció anterior, és a dir, fent palès que el Consell 
de Mallorca assumeix autonomia, que el Consell de Mallorca actua com ajuntament dels ajuntaments, 
que compleixen el programa electoral perquè concretament en el programa d’Eivissa deia que volia 
cercar solució a aquest problema i arreglar el tema d’aquests habitatges. Considera que el Partit Popular 
actua amb justícia, amb igualtat i amb seny i, per això, creu que l’equip de govern ho fa bé. 

El Sr. FONT sol·licita la paraula per fer un prec. 

En aquest sentit comenta que el Sr. Vidal ha posat en dubte la seva gestió particular com a batle de 
Petra i, per això, li demana al Sr. Rovira, que compta amb la informació o la pot tenir, que miri durant 
els darrers 20 anys quants d’expedients de disciplina urbanística s’han resolt a Petra i quants se n’han 
resolt a Santanyí. 

El Sr. ROVIRA li respon al Sr. Font, en relació al prec que ha formulat, que desconeix el nombre 
d’expedients de cada ajuntament atès que el Consell de Mallorca només resol els expedients de 
disciplina urbanística en els casos que actua en lloc de l’ajuntament en compliment de les competències 
que li corresponen al Consell de Mallorca però mai en els casos de competències que li corresponen als 
ajuntaments. 

Per això, els expedients de disciplina urbanística que hagi resolt cada ajuntament en compliment de les 
seves competències és una informació que li consta a cada ajuntament i, si el Sr. Font vol conèixer 
aquesta informació, l’emplaça que demanar-li a la batlessa de Petra i al batle de Santanyí que són les 
persones que li poden facilitar les dades. 



 17

A continuació corrobora que tothom opina que és un problema el que ocorre amb les edificacions 
contra les quals no es pot actuar perquè ha prescrit la infracció i, per tant, no hi ha cap possibilitat que 
l’administració actuï. 

També fa palès que no s’ha proposat cap solució alternativa sinó que aquesta consisteix en què tot 
continuï igual i la Sra. Garrido ha proposat deixar l’assumpte damunt la taula i així el seu Grup 
presentarà propostes alternatives. 

En aquest sentit explica que el Sr. Company va lliurar als grups parlamentaris, fa devers 2 anys, uns 
fulls on es plantejaven una sèrie de problemes bàsicament en sòl rústic. Entre els problemes plantejats –
i per als quals el Sr. Company demanava a l’oposició un diàleg al Parlament–, un d’ells era el tema de 
les infraccions prescrites en sòl rústic i d’aleshores fins ara no se n’ha sentit ni una sola paraula ni part 
del PSOE ni per part de MÉS per Mallorca en relació a l’escrit que, en el seu moment, els varen fer 
arribar. 

S’ha dit que durant el debat de la llei del sòl ja varen treure aquest tema però resulta que, molts de 
mesos abans de plantejar la llei del sòl, el conseller Sr. Company ja li va demanar opinió a l’oposició 
però no s’hi varen voler pronunciar. 

De totes maneres, durant el debat de la llei al Parlament de les Illes Balears era quan s’havien d’haver 
pronunciat perquè ara la llei ja la tenen a damunt la taula. 

El Sr. Font assegurava que no s’havia aprovat ni una sola esmena que el seu Grup havia presentat 
durant la tramitació de la llei, cosa que no és certa perquè se’n varen aprovar més de 100 de tots els 
grups polítics. Aquest aspecte és l’únic tema conflictiu de la llei i, si no hagués estat per això, la llei del 
sòl s’hagués aprovat pràcticament per unanimitat.  

Reitera que en el debat parlamentari es varen aprovar dotzenes i dotzenes d’esmenes de cada grup. 
Concretament creu recordar que varen ser devers 150 esmenes i, per això, refusa que el Sr. Font digui 
que no els han aprovat ni una sola esmena. 

De fet, l’únic entrebanc que hi ha hagut a l’hora d’elaborar un reglament ha estat el haver-hi hagut 
d’incorporar tots els canvis que la llei ha sofert a través de les esmenes dels distints grups polítics. 

A continuació es dirigeix a la Sra. Garrido i li diu que no digui que no han fet la seva feina quan li ha 
lliurat un document sobre el reglament de 400 articles. 

L’equip de govern és sabedor que tothom feia apostes a veure si el Consell de Mallorca seria capaç 
d’elaborar un reglament de la llei del sòl i, vet aquí, que sí ha estat capaç de fer-lo encara que segur que 
tendrà molts de defectes i, per això, espera comptar amb la col·laboració de tots per corregir-lo perquè 
volen un document que funcioni i no un document que presenti problemes. 

Tornant al tema del debat, indica que no ha sentit avui al Ple ni durant el debat parlamentari cap 
proposta alternativa que no sigui deixar-ho tot com està, és a dir, no fer-hi res.  

En canvi, ara sí tenen una solució encara que potser no sigui la millor però és una solució que dóna 
resposta a situacions que ara tenen a damunt la taula i que una àmplia majoria dels batles tenen interès 
en què es posi en marxa. 

Per tancar el debat fa constar que, pels motius explicats, l’equip de govern manté la seva proposta 
d’acord per tal que el Consell de Mallorca posi en marxa aquest mecanisme. 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per denou vots a favor (PP), cap abstenció i 
tretze vots en contra (PSOE i MÉS per Mallorca). 
 
DEPARTAMENT D’HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA 
 
PUNT 5. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT NÚM. 13 DE 
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST PROPI DE LA 
CORPORACIÓ DE L'EXERCICI DE 2014 PER CRÈDIT EXTRAORDINARI 
(CE03/2014). 
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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 Crèdit Extraordinari del departament 
de Presidència de data 15 de maig de 2014. 
 

Vista la provisió de la consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública que subscriu, 
de 23 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. 13 de modificació de crèdits en el pressupost 
propi de 2014, d’acord amb el següent detall: 
 
 

 

· CRÈDIT EXTRAORDINARI (CEX.03/2014)

Aplicació Descripció Import

00 92011 20300 LLOGUER MAQUINÀRIA PARC MÒBIL 100,00

00 92011 21400 CONSERVACIÓ VEHICLES PARC MÒBIL 12.000,00

00 92011 22101 AIGUA PARC MÒBIL 1.000,00

00 92011 22103 COMBUSTIBLE PARC MÒBIL 25.000,00

00 92011 22104 VESTUARI PARC MÒBIL 5.000,00

00 92011 22110 PRODUCTES DE NETEJA PARC MÒBIL 1.000,00

00 92011 22502 TRIBUTS PARC MÒBIL 2.500,00

00 92011 22699 ALTRES DESPESES PARC MÒBIL 1.000,00

00 92011 23020 DIETES PERSONAL PARC MÒBIL 3.000,00

TOTAL CRÈDIT EXTRAORDINARI 50.600,00

EXPEDIENT NÚM. 13 MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST PROPI DE 2014



 19

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

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per denou vots a favor (PP), cap vot en contra 
i tretze abstencions (PSOE i MÉS per Mallorca). 
 
DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT 
 
PUNT 6.  PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PROJECTE DE MILLORES DE 
LA PLANTA DE SELECCIÓ D’ENVASOS. 
 

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

Atesa la Memòria justificativa del a Revisió del Pla director sectorial per a la gestió de 
residus urbans de Mallorca (BOIB núm. 35 de 9 de març de 2006) 

Atès l’annex a l’estudi econòmic-financer de la modificació del contracte subscrit 
entre el Consell Insular de Mallorca i TIRME SA de 21 de maig de 1992 (Acord de 
ple de 9 de maig de 2013). 

Atès l’escrit de Tirme, amb registre d’entrada núm. 36.410, de 3 de desembre de 
2013, adjuntant projecte visat de millores a la planta d’envasos. 

Atès l’informe de supervisió del projecte esmentat de la cap de servei de Residus de 3 
de gener de 2014. 

FONTS DE FINANÇAMENT DEL CRÈDIT EXTRAORDINARI

· Baixes per anul·lació

Aplicació Descripció Import

00 91200 22199 ALTRES SUBMINISTRAMENTS OG PRESIDÈNCIA 600,00

00 91200 2606 REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSETS OG PRESIDÈNCIA 10.000,00

00 91200 22799 ALTRES PRESTACIONS OG PRESIDÈNCIA 10.000,00

00 92430 22606 REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSETS REL. INSTITUCIONALS 5.000,00

00 92430 22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS REL. INSTITUCIONALS 5.000,00

00 92500 22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS GABINET DE PREMSA 10.000,00

00 92500 24000 DESPESES EDICIÓ O DISTRIBUCIÓ GABINET DE PREMSA 10.000,00

TOTAL FONT FINANÇAMENT P/CRÈDIT EXTRAORDINARI 50.600,00
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Atesos els informes de l’enginyer industrial de la Direcció Insular de Residus de 24 de 
febrer de 2014 i de 7 d’abril de 2014. 

Atesos els informes de l’economista de la Direcció Insular de Residus de 25 de febrer 
de 2014 i de 7 d’abril de 2014. 

Atès l’informe del cap del Servei Jurídic DIR de 6 de març 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 
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.- Aprovar el projecte de millores a la planta de selecció d’envasos lleugers per 
import de 635.696,53.-euros (base imposable de 525.369,03€ + 110.327,50€ (IVA 
21%)), amb núm. de visat 135.346 del Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de 
Balears, de 3 de desembre de 2013. 

2.- D’acord amb el que preveu el segon paràgraf, de la lletra b), del pacte primer del 
contracte formalitzat amb Tirme, SA en data 20 de juny de 2013, s’acudirà a la 
licitació pública respecte de les plantes i instal·lacions previstes quan no queda 
complidament justificat en l’expedient que l’execució directa pel mateix concessionari 
actual és un requisit ineludible derivat del caràcter unitari i integral establert per a la 
gestió del residus sòlids urbans de Mallorca. 

 

La Sra. PALOU (MÉS per Mallorca) demana que la consellera executiva de Medi Ambient expliqui la 
proposta. 

La Sra. SOLER (consellera executiva de Medi Ambient) diu que no té cap inconvenient a fer-ho, tot i 
que li recorda que ja va donar l’explicació ben detallada als membres de la Comissió Informativa, el 
passat 3 de juliol.  

Lamenta que la Sra. Palou no hi fos present, per bé que fa notar que el Sr. Font, del seu mateix partit, sí 
que hi era i li va fer totes les preguntes que va considerar necessàries.  

Reitera que no té cap problema per repetir-ho, i ho fa tot seguit. 

Explica que es tracta d’un projecte que ja estava inclòs en el Pla Director Sectorial de 2006, que 
representa unes millores per a la selecció d’envasos consistents a instal·lar un automatisme, unes 
càmeres que fixen més el paper film que recobreix els envasos. Atès que molta gent tira els envasos 
conjuntament amb aquest paper film, el mecanisme esmentat permet detectar-lo i fer un millor procés 
de selecció.  

Fa notar que aquest fet representa uns beneficis, evidentment i també que quan se va signar el contracte 
amb l’empresa ECOEMBES, que és qui paga el SIC d’envasos, se va decidir que un cop feta aquesta 
millora, hi havia un cost estimatiu, com si s’hagués fet des de l’any 2012. Consegüentment, a la tarifa 
hi va des de 2012 fins ara el cost estimatiu de la millora que representa aquesta automatització. Quan 
aquesta s’acabi, la millora anirà damunt tarifa. 

La inversió inicial és d’uns 300.000 euros, però en un any s’amortitza.  

La Sra. PALOU agraeix l’explicació, sobretot per deferència al públic que assisteix al Ple.  

Quant al procés que ha descrit la Sra. Soler, li fa avinent que ella ja l’ha vist funcionar anteriorment, 
durant la visita a Tirme. Per aquesta raó voldria que ho expliqui més bé. 
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Atès que diu que s’imputa a la tarifa com si s’hagués fet la inversió l’any 2012, puntualitza que ella 
pensava no només que la inversió ja estava feta, sinó que ja estava funcionant l’esmentat projecte. 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per vint-i-vuit vots a favor (PP i PSOE), cap 
vot en contra i tres abstencions (MÉS per Mallorca). 
 
DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL 
 
PUNT 7. PROPOSTA D’ACORD DE CONSTITUCIÓ DE L'OBSERVATORI 
DE LES PERSONES MAJORS DE MALLORCA I APROVACIÓ DEL SEU 
REGLAMENT INTERN. 
 

Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva del Departament de 
Benestar Social que diu: 

Antecedents  
 
1. Dia 19 de juny de 2014 ha tingut entrada en el Servei Juridicoadministratiu un 
informe proposta de la coordinadora de l'Àrea de Gent Gran de l'Institut Mallorquí 
d'Afers Socials en què proposa la constitució de l'Observatori de les Persones Majors 
de Mallorca i l'aprovació del seu reglament intern. 
 
2. Analitzat el contingut de l'informe tècnic amb la documentació adjunta i l'esborrany 
del  Reglament d'organització i funcionament de l'Observatori de les persones Majors 
de Mallorca, s’ha elaborat el corresponent informe jurídic del Servei 
Juridicoadministratiu sobre la conformitat a dret del contingut de la proposta i 
l'esborrany del reglament esmentat. 
 
Consideracions jurídiques 
 
1. L’article 16  de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, s’enumeren els drets 
socials dels ciutadans de les Illes Balears, entre els quals figura “la protecció i 
l’atenció integral de la gent gran per a la promoció de la seva autonomia personal i 

de l’envelliment actiu que els permeti una vida digna i independent i el seu benestar 

social i individual” 
 
2. De conformitat amb el que disposa l’article 70.4 de l’Estatut d’Autonomia de les 
Illes Balears, són competències pròpies dels consells insulars els serveis socials i 
l’assistència social i la política de protecció i atenció a persones dependents.  
 
3. La llei 14/2001, de 29 d’octubre, d’atribució de competències als consells insulars 
en matèria de serveis socials i seguretat social indica que la protecció de les persones 
grans és competència dels consells insulars. L’IMAS és la institució que assumeix les 
responsablitats establertes per l’esmentada llei a l’Illa de Mallorca. Per aquest motiu 
és la institució responsable de crear l’Observatori de les Persones Majors a Mallorca. 

 

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

 
5. La Llei 4/2009 d'11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears, a l’article 37 
atribueix als Consells insulars, entre d’altres funcions, la d'estudiar, planificar i 
programar les necessitats que s’han de cobrir en el seu àmbit territorial, mitjançant els 
plans estratègics i sectorials d’àmbit insular així com la de facilitar l’assistència 
tècnica i assessorament als ajuntaments i mancomunitats de municipis, com també a 
altres entitats públiques o privades sense ànim de lucre que formin part de la xarxa 
pública de serveis socials.  
 
6. El Ple del Consell de Mallorca, per acord d’1 d’octubre de 2007, va aprovar el 
canvi de denominació i la modificació dels Estatuts de l’Institut de Serveis Socials i 
Esportius de Mallorca (ara Institut Mallorquí d’Afers Socials), per tal d’adaptar-los a 
la nova estructura del Consell de Mallorca (BOIB núm. 156, de 18 d’octubre de 
2007). L'article 2.1 dels Estatuts, modificats per l’acord del Ple en sessió de data 9 de 
febrer de 2012 i publicats al BOIB núm. 28 de 21 de febrer de 2012, disposen que 
l’Institut Mallorquí d’Afers Socials té per objecte l’exercici, en forma directa i 
descentralitzada, de les competències atribuïdes per qualsevol títol al Consell de 
Mallorca en matèria de serveis socials, menors i igualtat. 
 
7. Segon l'article 2 dels Estatuts de l'IMAS te entre d'altres funcions: elevar propostes 
al Consell de Mallorca per millorar les situacions detectades, així com els informes i 
els estudis que les complementin així com impulsar i coordinar totes aquelles 
iniciatives, investigacions i estudis 
 
8. El passat 28 d’abril de 2014 el Consell Asesor de l'Institut Mallorquí d'Afers 
Socials va aprovar la proposta de creació de l'Observatori de les Persones Majors de 
Mallorca i el seu reglament intern. 
 
9. L’Observatori de les Persones Majors de Mallorca és un òrgan col·legiat, de 
caràcter tècnic i consultiu, adscrit al Departament de Benestar Social del Consell de 
Mallorca, que té com a finalitat establir un sistema d’informació  per conèixer i 
analitzar la realitat i les necessitats  psicosocials i econòmiques de les persones majors 
de l’illa, per tal de poder orientar i formular propostes de millora a les diferents 
administracions i entitats que ofereixen atenció i suport a aquest co·lectiu de persones. 

 

10. L’constitució de l'Observatori de les Persones Majors de Mallorca no suposa 
despesa, per la qual cosa no és necessària la fiscalització prèvia, si bé cal tenir en 
compte que, en les actuacions posteriors que se’n derivin, s’han de fer els tràmits que 
corresponguin i, si comporten despesa, s’ha de tramitar el corresponent expedient de 
despesa. 

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

 
Primer. Aprovar la constitució de l'Observatori de les Persones Majors de Mallorca. 
 
Segón. Aprovar el reglament intern d'organització i funcionament de l'Observatori de 
les Persones Majors de Mallorca. 

 
REGLAMENT D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE 
L’OBSERVATORI DE LES PERSONES MAJORS DE MALLORCA. 

TÍTOL I DISPOSICIONS GENERALS 

Article 1- Naturalesa, descripció i règim jurídic 

1. L’Observatori de les Persones Majors de Mallorca és un òrgan col·legiat, de 
caràcter tècnic i consultiu, que té com a finalitat establir un sistema 
d’informació  per conèixer i analitzar la realitat i les necessitats  psicosocials i 
econòmiques de les persones majors de l’illa, per tal de poder orientar i 
formular propostes de millora a les diferents administracions i entitats que 
ofereixen atenció i suport a aquest col·lectiu de persones. 

2. L’Observatori està adscrit al Departament de Benestar Social del Consell de 
Mallorca, el qual marcarà les directius necessàries per al compliment del seus 
objectius. 

Article 2- Seu 

La seu de l’observatori estarà ubicada  a l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, al 
carrer General Riera n.67 de Palma. 

Article 3- Funcions 

1. Establir un sistema permanent de recollida i anàlisi de la informació 
psicosocial, sanitària i econòmica de les persones grans de Mallorca. 

2. Formular recomanacions i propostes sobre prioritats d’actuació, tant a les 
diferents administracions, com a les entitats que adrecen les seves activitats al 
col·lectiu de persones majors, per a poder respondre a les necessitats d’aquest 
sector de població i millorar els serveis i les  prestacions  

3. Impulsar iniciatives per fomentar l’envelliment actiu, sensibilitzar a la societat 
per promoure una imatge lliure d’estereotips, així com per  fomentar  la 
protecció econòmica, jurídica i social de les persones grans. 

4. Establir diferents vies de difusió d’informació i formació que permetin un 
millor coneixement de la situació de les persones majors de Mallorca. 

Article 4- Composició 

L’Observatori de les Persones Majors de Mallorca està integrat pels següents 
òrgans: 
a) Òrgans col·legiats: 

• El Ple 
• Taula d’experts i comissions o grups de treball 

 



 24

b) Òrgans unipersonals: 
• Presidència 
• Vicepresidència 
• Secretaria 

TÍTOL II MEMBRES DE L’OBSERVATORI 

Article 5- Designació i nomenament de les persones vocals 

1. Cada entitat representada a l’Observatori de les Persones 
Majors de Mallorca realitzarà les designacions de titular i suplent per al seu 
nomenament com a representant de l’entitat. 

2. En el supòsit  què les institucions integrants de l’Observatori, 
una vegada convidades a realitzar la designació de la persona representant de 
l’esmentada institució  no responguin,  s’entendrà que desisteixen de formar 
part del mateix. 

Article 6- Durada dels càrrecs, reelecció i cessament de les persones vocals. 

1. La durada del càrrec de les persones vocals serà de dos anys, podent ésser 
prorrogada per períodes de la mateixa durada. 

2. El mandat de les persones membres de l’Observatori finalitzarà abans de dos 
anys en els següents supòsits: 

• Renúncia o dimissió. 
• Revocació del càrrec acordat per la persona o institució que la va 

designar. 
• Cèsar en el càrrec en el qual es fonamenta la seva designació 

3. Als supòsits previst al paràgraf anterior, la substitució durarà el temps restant 
del mandat 

Article 7- Suplències de les persones membres de l’Observatori 

Juntament amb les persones membres de l’Observatori, es designarà i nomenarà a 
les persones suplents. 

Article 8- Drets de les persones membres de l’Observatori 

1. Participar amb veu i vot a les sessions dels òrgans col·legiats dels que 
formen part, així com expressar el sentit del seu vot i els motius que el 
justifiquen. 

2. Disposar de la informació dels assumptes que es tracten als òrgans 
col·legiats dels que formen part, així com de la resta d’òrgans col·legiats 
quan així ho sol·licitin expressament. 

3. Conèixer amb antelació la convocatòria i l’ordre del dia de les sessions, i 
disposar dels documents i la informació sobre els temes a tractar. 

4. Presentar propostes i suggeriments per a la seva inclusió a l’ordre del dia. 

Article 9- Deures  de les persones membres de l’Observatori 

1. Assistir a les sessions dels òrgans col·legiats on hi participen. 
2. Actuar conforme al present reglament. 
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TÍTOL III ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT 

Capítol I. EL PLE 

Article 10- Definició i composició 

El Ple és l’òrgan suprem de decisió i de manifestació de la voluntat de 
l’Observatori. Està integrat pels següents membres: 

a) Presidència: conseller o consellera executiva del departament de Benestar 
Social del Consell de Mallorca 

b) Vicepresidència: responsable de l’àrea o direcció executiva de l’IMAS que 
gestioni els serveis i programes adreçats a les persones Majors. 

c) Secretaria: professional de l’àrea o direcció executiva de l’IMAS que gestioni 
els serveis i programes adreçats a les persones Majors. 

d) Vocals: 
a. Dos representants de l’àrea o direcció executiva de l’IMAS que 

gestioni els serveis i programes adreçats a les persones Majors. 
b. Un representant de l’àrea de gerència, secció de planificació i 

documentació de l’IMAS. 
c. Representant de la conselleria competent en matèria de Salut 
d. Representant de la conselleria competent en matèria de Serveis Socials 
e. Representant dels Serveis Socials de l’Ajuntament de Palma 
f. Representant de la Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears 
g. Representant de la Fiscalia de la Comunitat Autònoma de les Illes 

Balears 
h. Dos representants  de la Universitat de les Illes Balears 
i. Representant de l’àmbit judicial a  Mallorca 
j. Representant de la Societat Balear de Gerontologia i Geriatria 
k. Representant de l’Institut d’Estadística de les Illes Balears 
l. Representant del Consell de Persones Majors de l’illa de Mallorca 
m. Un representant de cada una de les empreses que desenvolupen la seva 

activitat dins l’àmbit de les persones majors a més de tres municipis de 
Mallorca.  

n. Dos  representants d’entre les  entitats no lucratives que presten   
majoritàriament serveis adreçats a persones majors.  

Article 11- Funcions 

El Ple assumirà les funcions esmentades a l’article 3 d’aquest reglament i, 
també, adoptarà acords sobre les matèries següents: 

a) Aprovar les línees generals d’actuació de l’Observatori. 
b) Aprovar els informes generats per l’Observatori. 
c) Constituir la taula d’experts i les comissions o grups de treball 

específics. 
d) Aprovar i modificar el reglament de funcionament de l’Observatori. 
e) Vetllar per a la consecució dels objectius de l’Observatori. 
f) Promoure les relacions i l’intercanvií d’experiències amb altres 

institucions similars d’àmbit autonòmic, estatal i internacional.  
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Article 12- Tipus de sessions 

1. Les sessions del Ple podran ser ordinàries o extraordinàries. 
2. Els membres de l’observatori es reuniran, en sessió ordinària, dues vegades a 

l’any, podent reunir-se en sessions extraordinàries per iniciativa del/la 
president/a, vicepresident/a, o, al manco per tres membres del Ple. 

3. El Ple es podrà reunir, amb caràcter extraordinari en algú dels següents 
supòsits: 

a) A proposta de la Presidència o Vicepresidència sempre que ho 
consideri necessari. 

b) Quan així ho sol·licitin,  la meitat dels seus membres, i ho facin per 
escrit dirigit a la Presidència o Vicepresidència al qual facin constar 
els temes a tractar i els motius que justifiquen la sessió 
extraordinària. 

Article 13- Convocatòria 

1. Les sessions del Ple es convocaran per la Presidència o la Vicepresidència, al 
menys, amb quinze dies d’antelació a la data de la seva celebració. 

2. La convocatòria es realitzarà per escrit amb indicació del lloc, data i hora de la 
reunió, i ordre del dia de la sessió. 

Article 14- Quòrum 

El quòrum per a la constitució del ple serà de, al menys, un terç dels seus 
membres, entre els quals necessàriament s’han d’incloure la Presidència i la 
Coordinació. 

Article 15- Adopció d’acords 

Els acords del Ple s’adoptaran preferentment per consens. En cas d’absència 
d’aquest s’adoptaran pel vot favorable de la majoria simple dels membres 
presents. En cas d’empat la Presidència decideix el vot. 

Article 16- Acta de les sessions 

1. De cada sessió del Ple s’aixecarà acta, amb el vist-i-plau de la Presidència. 
2. Les actes de les sessions recolliran: 

a. Nom i llinatges dels assistents i des absents. 
b. Data, lloc i hora de la sessió. 
c. Caràcter ordinari o extraordinari de la sessió. 
d. Ordre del dia de la sessió. 
e. Desenvolupament del  punts a tractar. 
f. Acords. 

3. L’acta es remetrà als membres del Ple de l’Observatori amb la convocatòria de 
la sessió següent, a la qual, si cal, s’incorporaran les rectificacions oportunes, i 
es sotmetrà a aprovació. 
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Capítol II. LES COMISSIONS O GRUPS DE TREBALL 

Article 17- Creació de les comissions de treball 

1. El Ple de l’Observatori proposarà els integrants de la taula d’experts i 
determinarà les comissions o grups de treball específic. 

2. Les comissions o grups de treball podran ser puntuals, en funció de la matèria, 
o permanents. 

3. La coordinació i dinamització de la taula d’experts i de les comissions o grups 
de treball es duran a terme des de l’àrea. 

Article 18- Composició 

La taula d’experts estarà composta per professionals especialitzats en la matèria de 
treball, que a la vegada es poden redistribuir  en comissions de treball en funció  
de l’estudi a desenvolupar. El criteri de selecció d’aquests serà la seva formació i 
experiència acreditada dins l’àmbit de les persones majors. 

Article 19- Règim de funcionament 

El funcionament de les Comissions o Grups de treball específics serà flexible i 
participatiu, adequat a la temàtica que s’hagi d’abordar. 

Capítol III. LA PRESIDÈNCIA 

Article 20- Presidència  

1. La Presidència de l’Observatori de les persones Majors de Mallorca 
correspondrà al conseller o consellera executiva del departament de Benestar 
Social del Consell de Mallorca. 

 

Article 21- Competències de la Presidència 

1. Representar l’Observatori de les Persones Majors de Mallorca. 
2. Adreçar-se en nom de l’Observatori a  institucions, organismes, entitats, 

asociacions o particulars. 
3. Vetllar pel compliment d’aquest reglament. 
4. Convocar i presidir les sessions del Ple, regular les intervencions de les 

persones membres i moderar els debats. 
5. Formular l’ordre del dia de les sessions del Ple. 
6. Refrendar amb la seva signatura les actes de les sessions i vetllar pel 

compliment dels acords. 

Article 22- La Vicepresidència 

1. La Vicepresidència de l’Observatori de les persones Majors de Mallorca 
correspondrà a la persona responsable de l’àrea o direcció executiva de 
l’IMAS que gestioni els serveis i programes adreçats a les persones Majors. 

2. La Vicepresidència realitzarà les funcions de la Presidència en cas d’absència 
d’aquesta. 
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Capítol IV. LA SECRETARIA  

Article 23- Secretaria 

1. La Secretaria de l’Observatori de les persones Majors de Mallorca 
correspondrà a un/a professional de l’àrea o direcció executiva de l’IMAS que 
gestioni els serveis i programes adreçats a les persones Majors. 

2. La Secretaria pot delegar les seves funcions en un altre professional de 
l’IMAS en cas d’absència. 

 

Article 24- Competències 

1. Gestionar la documentació generada per l’Observatori o que vagi adreçada a 
aquest. 

2. Assistir a les sessions del Ple. 
3. Certificar i aixecar actes de les sessions del Ple. 
4. Organitzar i custodiar la informació generada per l’Observatori. 

Títol IV. LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DE FUNCIONAMENT 

Article 25- Procediment 

1. La iniciativa de modificació del reglament de funcionament de l’Observatori 
correspondrà a la Presidència o al  Ple de l’Observatori, i haurà d’estar 
acompanyada d’un text articulat alternatiu, amb la seva argumentació 
corresponent. 

 
 Títol V. GESTIÓ ADMINISTRATIVA 

Article 26- Assistència tècnica i administrativa de l’Observatori. 

El Departament de Benestar Social del Consell de Mallorca procurarà l’assistència 
tècnica i administrativa necessària per l’adequat funcionament de l’Observatori, i el  
proveirà del recursos econòmics, tècnics i logístics per poder dur a terme les seves 
funcions. 
 

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

Recorda que ja se va explicar la proposta a la Comissió Informativa del passat 3 de juliol, i tot seguit ho 
reitera. 

Diu que varen considerar que, així com ja existeix l’Observatori de la Infància, també seria convenient 
que existís un Observatori de la Gent Gran, atès que representa un col·lectiu important sobre el qual 
l’IMAS també en té competències.  

Destaca la importància de tenir aquest instrument d’anàlisi, de debat i de presa de decisions de caràcter 
tècnic, amb una composició plural i variada que permeti prendre aquestes decisions basades en un punt 
d’informació més acurat del que se tenia fins ara.  

Recorda que en la reunió de la Comissió Informativa se varen fer dues observacions, que explica tot 
seguit.  

En primer lloc, el Sr. Garau (PSOE) va demanar si aquest observatori seria compatible o no amb altres 
observatoris semblants, com ara el de la UIB.  
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Sobre aquesta qüestió, assegura que la Universitat de les Illes Balears (UIB) hi és present amb dos 
representants, en aquest nou Observatori de la Gent Gran, per petició expressa de la mateixa 
universitat. En conseqüència, es farà una feina de suport i complementària, que enriquirà tots dos 
observatoris però serà beneficiós sobretot per al col·lectiu de la Gent Gran. 

En segon lloc, el Sr. Font (MÉS per Mallorca) va fer referència a la transparència i a la participació –
instruments que s’han de considerar i valorar en tot moment– per fer notar que tot i la nombrosa 
representació de vocals que tenia el nou Observatori de la Gent Gran els partits de l’oposició del 
Consell de Mallorca no hi eren presents.  

Afirma que no tenen cap problema per afegir un altre apartat a la redacció de l’acord, en el sentit 
d’incorporar un altre representant designat per cadascun dels grups polítics amb representació al Ple del 
Consell de Mallorca. Considera adequada aquesta redacció perquè sigui o bé un representant polític si 
ho consideren oportú, o que els grups polítics puguin designar un representant que tengui un 
coneixement específic de la matèria per tal que pugui fer aportacions més qualificades.  

Diu que si observen la composició de l’esmentat observatori, veuran que és més tècnica. És cert que hi 
ha dos representants de caire més polític, perquè no sembli un instrument deixat de la mà de Déu, però 
la seva feina i la seva presència té caràcter més institucional. Fa avinent que la feina ha de ser més 
tècnica.  

Assegura que no tenen cap problema tampoc per afegir l’apartat a què s’ha referit, en l’article 10, per 
establir que s’hi afegeixi un representant designat per cadascun dels grups polítics amb representació al 
Ple del Consell de Mallorca.   

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

Agraeix a la Sra. Cirer que s’hagi admès el suggeriment que el seu Grup va fer a la Comissió 
Informativa.  

Fa notar que és important la presència de l’oposició, atès que és el deure de tota la corporació del Ple 
solucionar els problemes de la gent i l’administració pública no sempre detecta les mancances que 
existeixen, sobretot les d’aquest sector social. És per aquesta raó que valoren totes les eines que ho 
facin possible i desitgen treballar conjuntament amb l’equip de govern per atendre aquest tipus de 
necessitats.  

Per acabar, reitera l’agraïment i anuncia el vot a favor del Grup Més per Mallorca. 

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

Anuncia el vot favorable del seu Grup a la proposta. 

Considera que és una bona iniciativa, que va quedar inclosa en la proposta que va deixar el PSOE quan 
va deixar de gestionar l’IMAS. Fa avinent que ja han passat més de tres anys, i hauria resultat molt 
oportú fer-ho abans.  

Lamenta que, pel que fa al cas de la Gent Gran les dades obtingudes siguin disperses i no se pugui tenir 
encara el mateix nivell d’informació que se té a hores d’ara de l’Observatori de la Infància.  

Per acabar dóna la benvinguda a aquesta iniciativa de creació de l’Observatori de la Gent Gran, tot i 
que arribi un poc tard. 

La Sra. CIRER respon al Sr. Garau que és preferible que s’hagi fet tard que no s’hagués fet mai. Hauria 
estat trist arribar a la fi de la legislatura sense haver-ho aconseguit. Reconeix que han estat més lents, 
però amb constància i perseverança aconsegueixen les coses.  

Agraeix el suport rebut, perquè considera que serà un instrument beneficiós per al col·lectiu de la Gent 
Gran.  

La Sra. PRESIDENTA recorda, abans de la votació, que es fa una incorporació a l’article 10 del 
Reglament. 

La Sra. CIRER llegeix textualment l’esmentada incorporació, en el sentit que hi participarà un 
representant designat per cada un dels grups polítics amb representació al Ple del Consell de Mallorca.  



 30

Assenyala que pot ser polític o no, és el Grup polític amb representació al Ple qui ha de designar la 
persona que consideri més adequada per exercir aquesta funció.  

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

II) PART DE CONTROL 

PUNT 8.  DECRETS I RESOLUCIONS PER DONAR-NE COMPTE 

a) RELACIÓ DE DECRETS I RESOLUCIONS ADOPTATS DES DE LA 
DARRERA SESSIÓ PLENÀRIA. 

S’adjunta com annex la relació de decrets 

Es donen per assabentats. 

 

MOCIONS IMPULSORES O DE TRÀMIT I DE CARÀCTER IDEOLÒGIC 

  

PUNT 9. MOCIÓ DEL GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA 
SOBRE LA PRESTACIÓ DE LA RENDA MÍNIMA D’INSERCIÓ. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 
Atès que les llars de Balears amb tots els seus membres en atur varen augmentar el 
2013 en 1.900, el que suposa un 4,7% més que el 2012, fins a  situar-se en 41.900, 
segons dades de l’INE.  
 
Atès que la situació de greu crisi econòmica que es viu a Mallorca  incrementa any 
rere any amb més  persones amb risc d’exclusió que, malgrat la seva voluntat de 
superació de les dificultats, no troben cap oportunitat per millorar. 
 
Atès que l’any passat, segons la memòria de l’IMAS, es varen beneficiar de la 
prestació de RMI 1761 titulars, que no arriben ni al 5% de les llars on tots els seus 
membres estan sense feina. 
 
Atès que l’índex de cobertura de la RMI a Balears és molt més baixa que la mitjana 
espanyola.  
 
Atès que el  2001 el  Govern Balear va decretar la Renda Mínima d’Inserció com un 
dret a les persones en risc d’exclusió que no tenen altres ingressos ni prestacions.  
 
Atès que el Govern és el qui té el deure de finançar les despeses d’aquesta prestació 
econòmica i el Consell de gestionar-la. 
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Atès que actualment el Consell de Mallorca fa una feina de contenció perquè les 
demandes de persones amb extremes necessitats que arriben als serveis  socials 
municipals no obtinguin una resposta àgil per part de l’IMAS, esgotant moltes 
vegades els 6 mesos que preveu el decret del Govern Balear. 
 
Atès que el Consell de Mallorca no concedeix cap pròrroga al cap d’un any de la 
prestació a  titulars d’un sol membre, i tampoc no prorroga la prestació a famílies 
després de dos anys de ser beneficiàries.   
 
Atès que la Presidenta del Consell, la Sra. Salom,  i la Consellera de Benestar Social, 
la Sra. Cirer,  han reiterat una i altra vegada que la prestació de RMI arriba a totes les 
persones que la demanen i que no hi ha llistes d’espera.  
 
Atès que hem sabut pels mitjans de comunicació que es dedicarà un milió d’euros a 
augmentar la partida de RMI amb diners provinents de sentències judicials.  
 
Per tot això, el GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA presenta pel 
seu debat i aprovació al proper Ple de la institució la següent 

PROPOSTA D’ACORD 

 
1. El  Consell de Mallorca es compromet a acceptar i abonar, en el termini 

màxim de 3 mesos, totes les demandes de les persones que tenen un  dret  
contrastat pels serveis socials municipals a la prestació de la Renda Mínima 
d’Inserció.  
 

2. El Consell de Mallorca es compromet a prorrogar la prestació de RMI a totes 
les persones individuals i grups familiars que ho necessitin,  previ informe  
dels treballadors socials  municipals. 

 
3. El Consell de Mallorca es compromet a sol·licitar al Govern Balear  

l’aportació econòmica necessària per cobrir els costos de totes les demandes 
de RMI, fins que les persones i famílies puguin  trobar una sortida a la seva 
situació de crisi.  

 

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: 

Efectivament, la ciutadania és conscient de les diferències que hi ha entre el PP i el PSOE, perquè són 
notables respecte de la visió que té la gent d’allò que és la política. No coincideixen amb la forma que 
tenen vostès de fer el debat en el Ple.  

Aquesta Renda Mínima d’Inserció, amb una finalitat social fora de qualsevol dubte, vol aconseguir la 
inserció social de la persona marginada. L’afirmació que feim, més enllà d’afavorir-la o de demanar 
que se pagui sense retard –que és, per cert, allò que sempre demana el PSOE– és que s’ha de revisar, 
per saber a què respon realment aquesta prestació i saber si no ens trobam davant un eufemisme, 
d’encobrir la realitat amb prestacions perquè, tot i tenir ben definit legalment el seu motiu real no 
s’aconsegueix mai l’efecte que se pretén.  
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Per aquesta raó, ens demanam: què vol dir inserció social? Vol dir tenir feina, en un Estat que ha arribat 
a tenir 6 milions d’aturats? Vol dir tenir doblers per poder constituir una empresa legalment? Vol dir 
tenir coneixements per poder fer front a la competència mercantil?  

Evidentment, quan el que falla és l’educació primària, la incapacitat de l’Estat de mantenir en equilibri 
la taxa de l’atur perquè les polítiques econòmiques han estat favorables a aquesta competència 
mercantil, sense cap humanisme, el que veim és que, a la pràctica, si es dóna una prestació per poder 
sobreviure les persones, és clar que aquesta prestació no compleix la finalitat per a la qual està 
legalment establerta. 

És impossible que, en les circumstàncies actuals de crisi, pugui tenir altra finalitat que no sigui la de 
donar uns doblers als pobres de tota la vida. Fer un curs per cercar feina quan no hi ha feina, a qui 
legitima? A la persona que fa el curs per rebre la prestació o a la institució, que justifica que de la 
manera que se fa és un curs que encara no tendrà una solució, no donarà cap benefici a aquesta persona; 
tots sabem que no serveix per a res, aquest curs, tal i com està ara el mercat laboral.  

Si la condició és tenir més de 25 anys i estar afectat per la crisi, hi ha molts tipus d’afectats, però 
l’exclusió i la marginació social no tenen solució amb prestacions que no són realistes per prendre part 
en la competència del mercat. 

Hem d’anar a les solucions d’arrel, a les solucions naturals dels problemes, no intervenir el mercat, no 
fer legalitzacions del que és il·legal, no cercar solucions que no revisen allò que vol dir inserció per 
afavorir-la de forma real, no amb prestacions que podrien tenir qualsevol nom (renda mínima de 
pobresa, per exemple) i lluitar realment per la inserció, tal i com s’ha de fer, en un estat que no vulgui 
marginats ni exclosos, des de l’educació primària, revisant els paràmetres de fracàs escolar, per 
exemple, dels incentius de polítiques de treball de persones que, si no tenen per menjar, com volen 
vostès que vagin a fer feina?  

Ser competitius com a sinònim d’inserció no és una solució, amb les mateixes condicions d’igualtat de 
la resta, sí, però amb solucions que siguin no anomenar Renda Mínima d’Inserció Social, en temps de 
crisi salvatge, unes polítiques que en realitat afavoreixen la caritat, amb una pobresa que és un 
eufemisme consentit, per part dels dos partits polítics, tant el PSOE com el PP, uns perquè així 
justifiquen que fan alguna cosa i altres perquè d’aquesta manera saben que Cáritas Diocesana  tendrà 
molta feina, d’ara endavant.  

Això no se pot justificar, la pobresa no és un efecte, sinó una causa, per tant no siguem maniqueus i 
diguem les coses pel seu nom. Quan tenim un pobre a Mallorca, el tenim de solemnitat, parlam per tant 
de misèria que no volem reconèixer.” 

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

Exposa el cas d’una persona que coneix, de 57 anys, que ha treballat com a interina en diverses 
administracions públiques amb contractes temporals, i també a l’IMAS. Explica les dificultats que ha 
tengut per trobar feina, de forma que fa més de dos anys que es troba en situació d’atur. Diu que l’única 
solució que li queda és una RMI, que ha sol·licitat i es troba a l’espera de l’oportuna resolució, que es 
pot demorar durant 6 mesos, atès que el procés administratiu és lent. 

Reitera les dificultats que és molt probable que es trobi aquesta persona, si no canvia molt la situació 
econòmica de Mallorca. Fa notar que existeix una norma, pel que fa a l’aplicació de la concessió de la 
RMI, segons la qual a les persones que estan soles només se’ls concedeix aquesta ajuda durant el 
termini d’un any, sense pròrroga.  

Demana que se revisi, aquesta norma. Diu que el Decret de RMI no concreta un període definit, sinó 
que estableix la possibilitat de pròrroga, en funció de l’anàlisi de la situació concreta d’aquestes 
persones. 

Observa que en el cas de famílies el període de concessió és de dos anys i que l’IMAS actualment 
aplica a la RMI una pròrroga única d’un any, per la qual cosa l’ajuda es rep durant dos anys.  

Esmenta la possible recuperació econòmica de la nostra societat, que pot afectar diversos sectors –
sobretot el sector serveis– però en el sector de la construcció i d’altres molt vinculats a aquest hi ha 
molta gent que es troba molt malament.  
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Comenta que a les Illes Balears han augmentat un 4,7% les famílies en les quals tots els seus membres 
es troben en situació d’atur. Fa notar la delicada situació en què es troben i l’incertesa del seu futur, 
com bé demostren els informes del personal de Treball Social. 

Comenta que es tracta de persones que han d’acceptar qualsevol cosa que troben i considera que no és 
digne que persones amb formació, capacitat, voluntat, amb ganes de treballar, hagin d’acceptar 
qualsevol de les feines que actualment s’ofereixen a Mallorca, en situació d’esclavatge.  

Atesa la situació que ha descrit, i pel fet que s’ha afegit 1 M€ al pressupost destinat a la RMI (que 
prové del retorn de doblers dels casos de corrupció), demana a la Sra. Cirer que, en determinats casos, 
sigui més àgil i no s’hagi d’esperar més de tres mesos per cobrar la RMI (perquè en molts casos la gent 
ha d’esperar sis mesos). 

També li demana que tant per a sol·licituds individuals com per a grups familiars se prorrogui aquesta 
assignació fins que sigui necessari, fins que s’hagi trobat una solució per a aquestes persones.  

Evidentment, atès que pertoca que la RMI la pagui el Govern balear, demana a la Sra. Cirer que li 
reclami tot el que haurà hagut de pagar el Consell de Mallorca.  

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

Recorda que ja hi ha hagut prou ocasions de parlar d’aquesta qüestió, en el Ple, per mitjà de mocions, 
interpel·lacions i preguntes.   

Fa notar que és un fet, que l’RMI no se tramita amb l’agilitat que pertoca, raó per la qual cal esbrinar si 
és per una qüestió política o si és un mal endèmic d’aquesta institució. Diu que ha estat objecte de 
queixes contínues el fet que determinats expedients se tramitin ràpidament mentre que en el cas d’altres 
no es faci el mateix; és aquest fet, el que fa pensar en el mal endèmic que ha esmentat a causa que se 
perden les forces entre les administracions que hi intervenen (ajuntaments, Consell de Mallorca i 
Govern balear). 

Manifesta dubtes en el sentit que, tot i que la proposta que ha explicat el Sr. Garau pot representar la 
necessària agilitat, considera que s’hauria de plantejar si ha arribat el moment d’establir acords amb els 
ajuntaments de Mallorca per tal que aquests fessin la gestió de l’RMI.  

Evidentment, els ajuntaments voldrien saber quan disposarien dels doblers per fer-hi front i quin seria 
el mitjà de pagament, però atès que ja fa anys que funciona aquest sistema considera que seria factible 
perquè és possible fer les previsions necessàries.  

Pensa que els actuals responsables de l’IMAS ja han fet reunions per tractar aquesta qüestió, i reitera 
que el seu Grup considera que ara seria un bon moment perquè els ajuntament n’assumissin la gestió de 
forma directa.  

Fa avinent que és surrealista que la persona que inicialment detecta la necessitat de pagar una RMI i 
coneix perfectament el cas concret hagi de derivar el cas a un altre tècnic que no fa res més que mirar 
expedients i potser en valori més la forma que el contingut, i sobretot la urgència d’una intervenció.  

Per acabar, diu que el seu Grup deixa sobre la taula aquesta proposta.   

La Sra. CIRER (consellera executiva de Benestar Social) intervé tot seguit. 

Diu que tant el Sr. Garau com el Sr. Ensenyat tenen part de raó en les afirmacions que han fet. 
Reconeix les dificultats i els enfrontaments que han sorgit, i també alguna topada i desavinences amb 
determinats municipis, durant les gestions destinades a aclarir quin és el circuit complet per tal de 
millorar-ne la gestió.    

Observa que li agrada que en aquest moment precís el Sr. Garau i el Sr. Ensenyat parlin sobre aquesta 
moció, perquè li permet comentar –tot i que no signifiqui que l’esmentat circuit funcioni de forma 
perfecta– que si aquesta moció s’hagués presentat fa mig any potser s’hauria avergonyit o hauria estat 
una ocasió més per plantejar-se com millorar-lo, però destaca que precisament allò que demanen ja se 
compleix des de fa uns mesos, en la tramitació de l’RMI.  

Torna a dir que aquesta moció arriba amb un poc de retard. Tot i això, la considera benvinguda perquè 
li dóna ocasió de poder-ne tornar a parlar i tengui ocasió d’explicar-ho.  
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Reitera el reconeixement de les mancances anteriors i dels retards en el pagament, fets que han resultat 
motiu de molta preocupació per ella, que ha considerat que el fet d’haver-hi un sol cas d’aquest tipus de 
necessitat ja és un drama.  

Insisteix a fer notar que des dels mesos de març-abril d’enguany, l’RMI se paga dins el mateix mes si la 
sol·licitud de l’ajuntament entra al registre de l’IMAS a principis de mes i és possible revisar la 
documentació i passar-la a la Comissió d’RMI, que se reuneix mensualment; en cas de no haver-hi 
temps suficient, se paga dins el mes següent. Consegüentment, fa notar al Sr. Garau que en cap cas se 
demora fins als tres mesos.  

Pel que fa a les pròrrogues, respon que la normativa estableix dotze mesos de concessió i pròrrogues 
discrecionals. 

Comenta, com a referència, que el Consell de Menorca i el Consell d’Eivissa –tot i que és clar que no 
han de servir d’exemple per a coses negatives– no consideren en cap cas les pròrrogues, dins la seva 
gestió d’RMI. En canvi, en el Consell de Mallorca sí que hi ha casos de pròrrogues d’aquest tipus que 
oscil·len entre un i cinc anys, si existeixen informes dels serveis socials municipals perquè la situació 
concreta ho requereix. 

Certament, s’hauria de debatre si aquestes persones haurien de ser objecte d’RMI o si s’hauria 
d’articular un sistema de retribució o de prestació diferent. Considera que l’RMI ha de ser per inserció i 
que s’ha d’aconseguir normalitzar la situació de les persones o famílies per mitjà de la inserció laboral. 
Si no és així, ha de tenir un altre concepte de retribució diferent. Tot i això, aquesta ja seria una qüestió 
per a un altre debat.  

Pel que fa a sol·licitar al Govern balear l’import destinat a l’RMI, diu al Sr. Garau que no sap quin 
mètode utilitzava ell per fer-ho, però l’equip de gestió actual fa una sol·licitud prèvia, no a posteriori. 
Li fa notar que no accepten un acord de conferència sectorial del Govern balear, que se reuneix 
anualment, que no respongui a les xifres i a les necessitats que té el Consell de Mallorca.  

Li diu que no critica la seva gestió, evidentment, però opina que no és responsable pressupostar una 
quantitat (per exemple 3 o 4 M€ quan se sap que se’n necessitaran 6 o 7) quan se celebra una reunió 
formal de la Conferència Sectorial, de la qual se n’estén acta i genera un compromís pressupostari del 
Govern balear. Recorda que quan no s’ha produït aquest acord, l’actual equip de govern s’ha aixecat i 
ha sortit de la reunió. Reconeix que no és el més correcte, però han fet saber que ja els cridarien quan 
responguessin a les seves necessitats. Opina que s’ha de fer així i que al Govern balear se li ha de 
demanar allò que és necessari.  

A continuació exposa que, si s’accepten dues matisacions que farà sobre el text de la moció que 
presenta el PSOE, el PP votarà a favor dels punts 1, 2 i 3 perquè li crea malestar haver de votar en 
contra quan és una qüestió real, que s’ha duit endavant. Tot seguit les explica. 

Pel que fa a l’apartat 1, proposa que al final d’aquest punt s’hi afegeixi l’expressió: “d’acord a la 
normativa vigent”, és a dir, que s’ajusti al perfil d’RMI que estableix la normativa. 

En quant al punt 2, podria quedar redactat tal i com se presenta.  

El punt 3 tendria aquesta redacció: “El Consell de Mallorca se compromet a sol·licitar anualment en la 
conferència sectorial del Govern balear l’aportació econòmica necessària per cobrir els costs.” 

El Sr. GARAU intervé a continuació. 

En primer lloc, diu al Sr. Ensenyat que la idea que ha exposat li sembla molt bona, i si a ell li sembla bé 
se podria incloure en la moció, com un punt més, per demanar la descentralització de la gestió de 
l’RMI, en funció del nombre d’habitants, o basant-se en una mitjana dels darrers cinc anys, per 
exemple. Reitera que seria una molt bona idea, tot i que no sap si la Sra. Cirer l’acceptaria. 

Agraeix a la Sra. Cirer la generositat que ha demostrat avui, que no és habitual en ella i li diu que 
admet les addendes que ha proposat. 

Puntualitza que durant la passada legislatura en què ell va estar al capdavant de la gestió de l’IMAS, 
com és evident, quan se complia l’any de gestió reclamaven al Govern balear el pagament del cost de 
l’RMI, atès que els donava menys quantitat que la que corresponia. Fa notar que ara, a la meitat de 
l’any, la Sra. Cirer ha afegit la quantitat d’un milió d’euros a l’RMI (doblers provinents dels casos de 
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corrupció) i que també cal reclamar-lo al Govern balear perquè li toca pagar i d’aquesta forma el milió 
d’euros esmentat se pot destinar a una altra necessitat. 

El Sr. ENSENYAT intervé a continuació. 

Diu que ha entès que s’accepta, com a esmena, estudiar la possibilitat de que els ajuntaments gestionin 
directament l’RMI, en el benentès que existeixi alhora la dotació econòmica necessària.  

La Sra. PRESIDENTA puntualitza que la Sra. Cirer ha proposat una transacció al Sr. Garau, en els 
termes que s’han indicat, i el Sr. Garau l’ha acceptada. Fa avinent que aquesta moció només té tres 
punts.  

El Sr. ENSENYAT reitera que la seva aportació tenia com a finalitat assenyalar que existeix una quarta 
via, que al seu parer seria la bona. 

La Sra. CIRER intervé per fer notar que, per no perdre més temps, i atès que d’aquí a quinze dies se 
celebrarà un nou Ple, el més correcte seria que el Grup MÉS per Mallorca presenti una moció amb 
aquest punt concret en el Ple del proper dia 24 de juliol.  

Fa avinent al Sr. Ensenyat que, per molt que en parlin, acabaran per deixar-lo damunt la taula, mentre 
que si s’aprova la moció d’avui i el Grup MÉS per Mallorca presenta la seva en el proper Ple, és més 
eficient. 

El Sr. ENSENYAT discrepa d’aquest parer; considera que si queda així, que hi quedi, però no cal ja 
parlar-ne en el proper Ple. 

Observa que si la Sra. Cirer ha dit que ja n’ha parlat amb els responsables dels ajuntaments de Mallorca 
i si aquests hi estan d’acord, és obvi que seria molt més àgil el que ell proposa. 

La Sra. CIRER li diu que demani al Sr. Garau si ho vol incloure. 

El Sr. ENSENYAT recorda que el Sr. Garau ha dit que fins i tot estava disposat a acceptar l’esmena i 
incorporar-la com un quart punt. Davant aquest fet, li diu que ho resolgui així com ella consideri millor.  

La Sra. CIRER reprèn el text de la moció i demana al Sr. Ensenyat si allò que proposa és “estudiar la 
possibilitat que els ajuntaments puguin gestionar de forma directa l’RMI”. 

El Sr. ENSENYAT torna a dir que el personal tècnic de l’IMAS ja havia estudiat aquesta possibilitat i 
que els ajuntaments hi estaven d’acord.  

La Sra. CIRER reitera que la paraula clau és “estudiar”. 

El Sr. ENSENYAT li demana si els ajuntaments estan d’acord a “estudiar” la possibilitat o a què els 
transfereixin la gestió de l’RMI.  

La Sra. CIRER puntualitza que el compromís seria aquest: “El Consell de Mallorca es compromet a 
estudiar la possibilitat d’encomanar la gestió de l’RMI als ajuntaments que hi venguin a bé.” 

Destaca que allò que no farà ella és imposar aquesta feina a un ajuntament que no té personal tècnic a 
bastament. Assegura que ja se n’ha parlat, amb els responsables dels ajuntaments, perquè suposa molta 
feina. D’altra banda, els ajuntaments prefereixen que el Consell de Mallorca faci aquesta feina.  

El Sr. ENSENYAT comenta que, si s’exceptuen Palma, Inca i Manacor, és obvi que la gestió de la 
resta dels ajuntaments de Mallorca seria molt més àgil. 

La Sra. CIRER afirma que, si es tracta d’estudiar aquesta possibilitat, ho faran.  

El Sr. GARAU ho accepta, en aquests termes. 

El Sr. ENSENYAT agraeix que s’hagi incorporat la seva proposta i demana que no sigui com fum, per 
contentar-lo; el que desitja el seu Grup és que s’estudiï realment, i que hi hagi propostes escrites, que 
se’n pugui parlar dins aquesta legislatura.   

Per acabar, reitera l’agraïment per aquesta incorporació a la moció del PSOE. 

La Sra. CIRER li diu que ha de saber, per a la seva tranquil·litat, que ja hi ha un ajuntament que ho fa.  

Finalment, aporta la redacció definitiva: “El Consell de Mallorca es compromet a estudiar la 
possibilitat d’encomanar als ajuntaments la gestió de l’RMI.” 
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La Sra. PRESIDENTA demana si sembla bé votar la moció, amb els tres punts, amb dues transaccions i 
amb la incorporació d’un quart punt.Restant, en conseqüència la proposta d’acord en els següents 
termes: 
 

1. El Consell de Mallorca es compromet a acceptar i abonar, en el termini màxim 
de 3 mesos, totes les demandes de les persones que tenen un  dret  contrastat pels 
serveis socials municipals a la prestació de la Renda Mínima d’Inserció, d’acord 
amb la normativa vigent.  

 
2. El Consell de Mallorca es compromet a prorrogar la prestació de RMI a totes 
les persones individuals i grups familiars que ho necessitin,  previ informe  dels 
treballadors socials  municipals. 

  
3. El Consell de Mallorca es compromet a sol·licitar anualment, en la conferència 
sectorial del Govern Balear,  l’aportació econòmica necessària per cobrir els costs. 
 
4. El Consell de Mallorca es compromet a estudiar la possibilitat d’encomanar 

als ajuntaments la gestió de l’RMI. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 

 
PUNT 10. MOCIÓ DEL GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA 
SOBRE EL SUPORT ALS FAMILIARS DE LES VÍCTIMES DE LA 
REPRESSIÓ FRANQUISTA. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
L’actuació duta a terme recentment al cementiri de Sant Joan (Mallorca) a iniciativa 
dels familiars de les víctimes de la repressió franquista i de l’Associació per a la 
Recuperació de la Memòria Històrica de Mallorca, que ha permès la definitiva 
localització de tres veïns de Maria de la Salut assassinats durant la Guerra Civil per 
elements feixistes, així com la seva exhumació i inici del procés davant els Jutjats de 
Manacor, comptant amb la col·laboració de l’Ajuntament del municipi de Sant Joan, 
esdevé una fita per a la gran tasca dels objectius de tota aquella gent implicada en la 
recuperació de la memòria històrica: reparació, veritat i justícia. 
 
El cas de la fossa de Sant Joan ha de servir d’exemple i de motivació a la resta 
d’administracions públiques de la nostra Comunitat Autònoma per donar suport als 
familiars de les víctimes i a les entitats ciutadanes que treballen per aquests objectius, 
per tal d’anar permetent a les pròpies víctimes i als seus familiars recuperar la 
dignitat, i fer justícia, retrobar la veritat i reparar el dany que s’ha incrementat en tants 
d’anys de silenci en torn a les víctimes de la brutal i sanguinària repressió franquista. 

 
L’aprovació de la Llei de Memòria Històrica va ser una primera passa en la línia que 
cal avançar ara, i lamentablement ja du varis anys paralitzada en la seva aplicació. Cal 
retornar als objectius marcats per la llei, així com desenvolupar-la a través de l’acció 
de les administracions autonòmiques, insulars i locals que tenen el deure moral de 
donar suport a les víctimes, als seus familiars i a tota aquella xarxa cívica i social que 
els dona suport. 
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És amb aquests objectius, que el GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE 
MALLORCA presenta pel seu debat i aprovació al proper Ple del Consell de Mallorca 
la següent MOCIÓ: 

 
El Ple del Consell acorda donar tot el seu suport als familiars de les víctimes de la 
repressió franquista, així  com habilitar les partides pressupostàries necessàries per 
contribuir a les despeses dels familiars de les víctimes, per tal  de procedir a les 
identificacions i procés judicial corresponent, incloent despeses per identificació per 
ADN, taxes judicials, i demés que se’n derivin. 
 
El Ple del Consell donarà tot el seu suport als municipis que emprenguin accions de 
recolzament a  les famílies víctimes del franquisme encara per localitzar i/o 
identificar. 

 
El Ple del Consell manifesta el seu reconeixement a totes aquelles i aquells veïns de 
Mallorca que van defensar els valors  democràtics, i manifesta el més absolut rebuig i 
condemna de la corporació local als militars colpistes de 1936 i a la dictadura 
franquista. 
 
El Ple del Consell insta el Govern de l’Estat i el Govern de les Illes Balears aplicar, 
dotar de finançament  i desenvolupar en tots els seus aspectes la denominada Llei de 
Memòria Històrica, la  Llei 52/2007, de 26 de desembre, per la qual es reconeixen i 
amplien drets i s'estableixen mesures en favor dels qui van patir persecució o 
violència durant la Guerra Civil i la Dictadura, especialment amb el departament de 
Patrimoni per retirar tota la simbologia franquista. 
 

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

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

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

En el seu discurs de proclamació com a rei, Felip VI va assegurar que en la seva Espanya hi cabia 
tothom. No va especificar a on. Perquè uns caben en els cementeris i d’altres només caben en les 
cunetes. Diran que tot, cementeris i  cunetes, és Espanya.  

Aquesta és una veritat que defineix perfectament el país que necessita jutges argentins per a escoltar la 
veu dels que només caben a les cunetes.  

Una de les armes més opressores que va utilitzar Franco per humiliar els vençuts va ser la Llei de 
responsabilitats polítiques, aprovada el febrer de 1939. Uns mesos més tard, el 6 de juliol de 1939, es 
va constituir a Palma (com a tota Espanya en aquelles dates) el Tribunal de Responsabilitats Polítiques, 
que tenia un poder totalitari feixista.  

Podia condemnar a mort, però la seva especialitat era expropiar i inhabilitar les persones que, segons el 
seu criteri, havien pres part activa en la República. Un dels casos més humiliants va ser l’expropiació 
de la casa del batle republicà de Palma Emili Darder, afusellat l’any 1937.  
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Les víctimes de la repressió franquista–hitleriana demanen reparació, justícia i veritat. És indispensable 
i urgent el reconeixement, el suport i la reparació moral de les víctimes d’aquesta brutal repressió 
franquista, i també dels seus familiars.   

La dignificació de les víctimes, entre d’altres qüestions, s’ha de basar fonamentalment en el fet que els 
seus familiars puguin enterrar-les amb normalitat.  

A més, el nostre parer és que aquests fets feixistes haurien de ser tractats com a crims contra la 
humanitat. Aquest fet obligaria les administracions a posar a disposició de la justícia internacional tota 
la informació que els sigui sol·licitada.  

Pensam que les administracions han de ser obligades a retirar tot tipus de simbologia franquista (com 
ara, el monument al creuer “Baleares” de sa Feixina, en el barri de Santa Catalina) i també retirar tot 
tipus d’honors i distincions a persones relacionades amb l’antic règim, de forma que l’apologia del 
franquisme fos considerada delicte en el Codi Penal.  

D’altra banda, és del tot lògic que s’ha de preservar, senyalitzar i protegir els llocs on es trobin restes 
de les persones assassinades, amb la intenció de rehabilitar la memòria de la gent que va ser objecte de 
represàlies.  

Ha arribat l’hora de fer justícia sobre la greu anormalitat que va representar el cop d’estat traïdor i 
criminal contra la República constitucional de 1936. El franquisme, no només es va acarnissar amb les 
seves víctimes, sinó que també ho va fer amb els seus familiars, i va mantenir quaranta anys de terror; 
aquest no va acabar, tot i haver guanyat la guerra l’any 1939.  

Esperam que el PP actuï amb la mateixa responsabilitat amb què s’ha fet a Sant Joan, perquè aquesta és 
una realitat molt complexa a la qual s’ha de donar resposta per tal de permetre que molta gent pugui 
recuperar els cossos dels seus familiars herois i víctimes del feixista franquisme, dels quals 
desconeixen del tot on es troben.” 

La Sra. CANO (PSOE) comença la intervenció recordant que el passat mes de novembre el seu Grup 
va presentar una moció, en uns termes molt semblants, amb la finalitat de recuperar la memòria 
històrica i afegeix que, en qüestió de setmanes, els esdeveniments han canviat molt a Mallorca i, per 
tant, entenen que aquesta moció té vigència i és de plena actualitat. 

Observa que espera tenir més sort amb aquesta moció que no va tenir la darrera vegada perquè, al cap i 
a la fi, s’està parlant de justícia i de reparació; veritat, justícia i reparació que esperen, encara a dia 
d’avui, moltes víctimes –i els seus familiars– de la dictadura franquista, després d’una guerra incivil i 
una llarga dictadura de 40 anys, que han viscut massa temps amb la humiliació, la repressió, el silenci, 
la por i la pitjor de les penes que, a hores d’ara, estan reclamant: donar una digna sepultura als seus 
familiars. 

Justícia per a les víctimes del feixisme, perquè cal recordar que a Mallorca la guerra civil va ser molt 
curta però, per contra, va ser molt llarga la dictadura, va ser molt llarga la repressió, varen ser molt 
llargues les tortures i les depuracions ideològiques que perseguien aniquilar un tipus de pensament com 
era el pensament dels demòcrates i dels republicans. 

I ara, que sembla que s’ha superat la transició, creu que és el moment d’abordar temes que, 
equivocadament, varen pensar que estarien millor a sota l’estora però les ferides que no es tanquen bé 
es reobren i el passat sempre torna, mai no està mort, mai no és un fet fred i aïllat sinó que viu amb 
nosaltres en el present i, només des de la força del present, s’interpreta el passat. 

El que demana avui és que el Ple faci justícia, faci una passa més envers la reparació moral simbòlica i 
també econòmica a les víctimes del franquisme. 

A Espanya, gràcies al principi de justícia universal, un jutge com el Sr. Garzón va impulsar una ordre 
de detenció internacional contra el general i dictador Pinochet. Una justícia universal que han vist com 
s’ha limitat per part del govern del Partit Popular per pressions internacionals dels països que estan 
violant, sistemàticament, els drets humans. 
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Les víctimes del franquisme han hagut d’anar a l’Argentina a cercar la justícia que aquí no troben i vol 
aprofitar l’avinentesa per reconèixer, sincerament, la tasca de les entitats memorialistes, com Memòria 
de Mallorca, per la seva feina incansable per restituir la dignitat d’aquestes persones i, gràcies a la 
jutgessa, Sra. Maria Servini, han pogut declarar als jutjats de Manacor, per primera vegada a Espanya, 
les víctimes del franquisme. Per això, considera que la nostra justícia també està d’enhorabona atès que 
és capdavantera en aquestes qüestions. 

Aquestes actuacions han permès que hagin pogut declarar les filles de càrrecs polítics que varen ser 
assassinats i que, a dia d’avui, encara no han pogut recuperar els cossos dels seus pares. 

La primera d’elles és la filla de Baltasar Moyà que va ser militant del Partit Socialista a la seva 
localitat, Capdepera. Va ser detingut i enviat a la presó de Palma on estigué pres durant 6 mesos i 
després va desaparèixer. Se sospita que va ser assassinat el gener de 1937 devora el cementeri de 
Porreres però a dia d’avui no hi ha cap registre oficial de la seva mort ni se sap on és el seu cos. 

El pare de la Sra. Francisca Mas, Joan Mas Verd, va ser militant d’Esquerra Republicana, l’últim batle 
republicà de Montuïri, i va ser detingut, assassinat i enterrat en una fossa comuna al cementeri de 
Palma. 

La Sra. Isabel Antich també ha declarat als jutjats de Palma. És filla de Llorenç Antich, que fou regidor 
de l’Ajuntament d’Algaida pel Partit Republicà. El varen anar a cercar els feixistes a ca seva i el varen 
cremar viu. La Sra. Isabel Antich, a dia d’avui, encara no sap on és el cos de son pare. 

El Grup Socialista presenta aquesta moció perquè desitja que tant aquestes persones, que conviuen amb 
nosaltres, així com moltes altres tenguin tot el suport d’aquesta institució. 

Els darrers exemples han de servir de referent. Un d’aquests exemples és l’actuació de l’Ajuntament de 
Sant Joan conjuntament amb l’entitat Memòria de Mallorca, un altre exemple de l’Ajuntament de 
Maria de Salut per col·laboració amb la dignificació i la recuperació de les restes d’aquestes persones 
que estan als cementeris sense identificar i el seu Grup pensa que des del Consell de Mallorca s’hi pot 
anar una passa més enllà i, per això, proposen 4 acords. 

El primer és que el Ple del Consell de Mallorca faci costat als familiars de les víctimes i habiliti, atès 
que hi ha un romanent positiu, una partida pressupostària, encara que sigui petita, per contribuir amb 
les moltes despeses que tenen els familiars per identificar els cossos, exhumar-los, enviar mostres a la 
península per fer proves d’ADN així com altres despeses que se’n puguin derivar. 

El segon acord és fer costat als municipis que emprenguin accions de suport a la localització i 
identificació dels familiars de víctimes del franquisme. 

El tercer acord consisteix en explicitar el reconeixement d’aquesta institució als valors democràtics i la 
condemna de la institució dels militars colpistes de 1936 i de la dictadura franquista, tema que es va 
dur, en termes semblants, al passat ple de novembre però aquesta institució fou incapaç de fer una 
explicitació dels valors democràtics i una condemna del franquisme. 

Finalment, el quart acord és que el Ple del Consell de Mallorca insti el Govern balear i l’Estat a 
desenvolupar una llei, que està en un calaix, com és la Llei de la memòria històrica. 

La Sra. CAMPOMAR (MÉS per Mallorca) anuncia que el Grup MÉS per Mallorca donarà suport a la 
moció. 

A continuació indica que no vol repetir arguments però considera que aquest assumpte s’ha de debatre, 
al Consell de Mallorca o les institucions on faci falta, totes les vegades que calgui perquè és ben cert 
que en aquesta legislatura no s’ha fet cap esforç per desenvolupar la Llei de memòria històrica, 
aprovada l’any 2007, i el seu Grup entén que hi fa falta una empenta perquè la situació no pot continuar 
així. 

El Grup Popular s’hauria d’adonar que la ignorància és també una forma de condemna  perquè 
considera que ignorar les necessitats i no fer costat a les persones que precisen que la Llei de la 
memòria històrica els reconegui la seva dignitat i la recuperació de la memòria de les víctimes és també 
una forma de condemna. 

Adverteix que s’han vist, malauradament, altres formes de condemna com quan no s’ha volgut 
condemnar la utilització de símbols feixistes o la seva penalització i el seu Grup considera que aquesta 
moció és positiva i esperen que el Grup Popular hi voti a favor 
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Valdria la pena que, tant el Consell de Mallorca com el Govern de les Illes Balears, rebessin els 
membres de l’Associació de la Memòria Històrica i els escoltin atès que aquestes persones necessiten 
del suport de les institucions i, ara per ara, el Partit Popular està al capdavant d’aquestes institucions i, 
per tant, és el responsable de donar-los suport amb actuacions de caire econòmic i actuacions sense 
caire econòmic. 

La Llei de la memòria històrica preveu un pla d’actuació que cal desenvolupar però, malauradament, 
durant els darrers tres anys no s’ha desenvolupat i, per acabar, reitera que el seu Grup votarà a favor 
d’aquesta moció i que espera que el Partit Popular també ho faci. 

El Sr. JUAN (conseller executiu de Presidència) assenyala, primerament, que l’equip de govern es 
reafirma en els arguments que va posar de manifest quan debateren les mocions anteriors sobre aquest 
tema i allà on es va deixar molt clara la postura de l’equip de govern. 

Per altra banda comenta que també està d’acord que una institució com el Consell de Mallorca faci 
costat als familiars de les víctimes de la guerra civil que encara no han pogut localitzar els seus 
familiars així com també a aquells ajuntaments que estan fent actuacions destacables, importants i 
necessàries perquè aquestes famílies puguin veure complerts els seus desigs i la justícia que es demana 
en aquestes situacions. 

Per això, el Grup Popular vol proposar algunes transaccions a aquesta moció per evitar tot aquell tipus 
de llenguatge que cerqui la confrontació i, en aquest sentit, comenta les següents propostes de 
transacció: 

En el punt primer proposen que digui textualment: “El Ple del Consell de Mallorca acorda donar tot el 
seu suport als familiars de les víctimes de la guerra civil.” Puntualitza que no fa esment a habilitar una 
partida econòmica perquè el Consell de Mallorca no té cap competència en quant al suport econòmic a 
les famílies de les víctimes de la guerra civil. 

El segon punt que proposen diu així: “El Ple del Consell de Mallorca dóna tot el seu suport als 
municipis que emprenguin accions de suport a les famílies víctimes de la guerra civil encara per 
localitzar i/o identificar.” Matisa que quan parla de suport es refereix a suport tècnic que, sense cap 
dubte, pot donar el Consell de Mallorca com ja ho està fent amb altres ajuntaments però no s’està 
referint a una partida pressupostària com sol·licita el Grup Socialista. 

El tercer punt que volien consensuar i que volen proposar diu: “El Ple del Consell de Mallorca 
manifesta el seu reconeixement a totes aquelles i aquells veïns de Mallorca que van defensar, sense 
violència, els valors democràtics i manifesta el més absolut rebuig i condemna als actes violents que es 
produïren durant la guerra civil.” 

Comenta que considera que aquestes transaccions són perfectament assumibles i que, en els seus 
termes, no fan cap tipus de valoració que puguin ferir sensibilitats a una banda o a l’altra i també creu 
que es poden consensuar atès que pensen que és una moció que seria interessat que una institució com 
el Consell de Mallorca tiràs endavant. 

Fa notar que, segons el seu parer, el Grup Socialista s’equivoca en un parell de qüestions en la seva 
moció i que la fa emprant un llenguatge que pretén obrir, novament, ferides que la immensa majoria de 
la ciutadania ja té tancades. 

Abans, en el debat d’un altre punt, se li ha dit al Sr. Vidal, quan parlaven de veritat, que no existeix la 
veritat absoluta, però la moció del Grup Socialista parla de veritat i l’associen a una única veritat i una 
veritat absoluta que s’ha dit que no existeix. Realment creu que el Grup Socialista vol associar la veritat 
a la seva veritat. 

Per això, ha proposat les transaccions anteriorment comentades que pràcticament tenen el mateix 
contingut, és a dir, donar suport a les famílies i donar suport als ajuntaments sense cercar 
l’enfrontament. 

Tot seguit insta el Grup Socialista a analitzar les transaccions proposades per veure que serveixen 
igualment per fer costat a aquells ajuntaments que estan fent actuacions i a les famílies que varen ser 
víctimes de la guerra civil en general, sense tenir-ne en compte el bàndol, i, per això, espera que el 
Grup Socialista pugui acceptar les transaccions que li ha plantejat. 
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Per concloure fa constar que la moció proposada amb les transaccions és molt clara i molt contundent i 
se cenyeix a les competències del Consell de Mallorca. 

La Sra. CANO primerament agraeix el suport del Grup MÉS per Mallorca a la moció i ressalta que la 
Sra. Campomar ha destacat una qüestió fonamental que és el fet que les institucions escoltin les entitats 
de la memòria de Mallorca a les quals, durant aquesta legislatura, no els han obert cap porta ni tan sols 
no s’han reunit amb elles malgrat tota la feina que estan fent com anar a Argentina, localitzar fotos, etc. 

A continuació es dirigeix al Sr. Juan en relació a les transaccions plantejades i li diu que ha proposat 
una alternativa a la moció del Grup Socialista que no poden acceptar per diferents motius. 

En primer lloc explica que és una passa important que se faci un reconeixement moral simbòlic de la 
institució a les víctimes de la guerra civil i del franquisme. Aquest darrer extrem és importantíssim i 
l’equip de govern l’eludeix i creu que no de manera innocent ni inconscient. 

Ara bé, una qüestió que és fonamental i que és l’esperit de la moció és anar de les paraules als fets tot 
habilitant una partida per donar suport a les persones que en aquests moments necessiten, per una 
banda, el reconeixement institucional i, per una altra, que les institucions sufraguin o subvencionin una 
part de les moltes despeses que suposa tota aquesta feina de localització, exhumació, dur a analitzar 
l’ADN fora de Mallorca, etc. 

Insta l’equip de govern que expliqui a quina partida estaria vinculada la restitució de la dignitat de les 
persones, dels familiars i de les víctimes perquè sembla que el Partit Popular, de manera cínica, 
considera les víctimes de diferent manera. No són el mateix les víctimes del terrorisme d’ETA que les 
víctimes del feixisme, és a dir, que hi ha categories i categories i, per això, sol·licita que sigui l’equip 
de govern que indiqui a quina partida pressupostària es podrien imputar aquestes ajudes. 

De fet, recorda que des del Departament de Presidència, durant la passada legislatura, es va fer feina en 
aquest sentit i creu que el departament podria assumir, tranquil·lament, aquesta partida si tenguessin 
voluntat política, cosa que és evident que no tenen. 

Per altra banda diu que l’equip de govern, mitjançant les transaccions, planteja un reconeixement a 
totes les persones que varen defensar, sense violència, els valors democràtics i comenta al respecte que 
acaba de tornar a llegir la proposta i li sembla una barbaritat. 

Puntualitza que aleshores hi havia un govern legítim que era una república, hi va haver un cop d’estat i, 
a sobre, han de reconèixer la gent que, pacíficament i sense violència, va acceptar una dictadura i un 
cop d’estat contra un ordre legítim. 

Opina que l’equip de govern, amb aquesta proposta d’acord que planteja, se’n riu de les persones que 
varen lluitar per la democràcia. 

Pel que fa al tema de les comissions de la veritat, afirma que el Grup Socialista no vol tenir la veritat 
absoluta però hi ha experiències als països que han viscut guerres civils i dictadures –Xile o Argentina, 
per exemple– allà on han creat comissions de la veritat, conformades per molta gent –experts, 
historiadors, personal de les universitats, etc.– per explicar què ha passat.  

Espanya encara té una assignatura pendent amb la seva memòria i no és qüestió de reobrir res perquè 
tot està obert, no s’ha tancat res i potser esperen que morin els darrers fills dels que estan reivindicant 
que volen saber on són els seus pares. Si és així, han de saber que quedaran els néts, els renéts i els 
rebesnéts que seguiran demanant justícia per a aquestes persones. 

La Sra. CAMPOMAR diu que, una vegada més, han de lamentar que el Partit Popular no vulgui donar 
suport a la Llei de la memòria històrica. 

Fa constar que, segons la seva opinió, les transaccions proposades són excuses i se basen en què la 
moció original vol obrir ferides que estan tancades, cosa que no és així perquè només el Partit Popular 
diu que està tancades. 

Narra que ella mateixa té amics que no saben on són enterrats els seus padrins i han viscut, en primera 
persona, l’angoixa de la seva mare i, el Partit Popular que se les dóna de ser tan cristià, li nega a 
aquestes famílies que puguin anar a la tomba del seu familiar, famílies que, ja siguin cristianes o no, no 
han tengut aquest consol ni saben què ha passat amb el cos del seu familiar. 
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Imagina que el Sr. Juan, quan diu tot això, s’ha de donar compte que o bé s’està enganyant a si mateix 
o ho diu perquè no li queda més remei que dir-ho. 

Recalca que aquest tema és molt important perquè pensa que sense memòria no hi ha justícia i el Grup 
Popular no vol condemnar ni els símbols feixistes ni vol donar suport a la recuperació de la dignitat ni a 
la memòria històrica de la gent que va lluitar pels valors democràtics. 

Finalment, per concloure la intervenció, reitera que el seu Grup lamenta, una vegada més, que el Partit 
Popular no estigui a l’altura dels valors democràtics que es mereixen els ciutadans. 

El Sr. JUAN li diu al Grup Socialista que és una llàstima que no acceptin les transaccions plantejades 
perquè creu que així perden l’oportunitat de poder consensuar un text que era molt clar a l’hora de fer 
costat a les famílies de les víctimes de la guerra civil i de suport a aquells ajuntaments que estan fent 
actuacions molts importants, justes i necessàries per rescabalar aquesta injustícia que s’ha produït amb 
les víctimes de la guerra civil. 

Reitera que la moció alternativa proposada li pareixia una moció clara i contundent però el Grup 
Socialista opina que no, Grup Socialista que va governar el Consell de Mallorca durant 4 anys i tampoc 
no va resoldre cap problema ni un en aquest sentit, és a dir, que no consta que fes cap actuació 
destacable al respecte durant l’anterior legislatura. 

Amb la Constitució Espanyola es va tancar una etapa de manca de llibertats i se’n va obrir una altra en 
què tots els espanyols eren iguals en drets i deures. Creu que la Constitució Espanyola de 1978 és 
l’inici d’una nova etapa però pensa que el Grup Socialista vol establir la legitimitat democràtica potser 
50 anys més enrere, és a dir, l’any 1931 però ell considera que no és així, que la legitimitat democràtica 
s’estableix l’any 1978. 

Fa notar que la Sra. Cano li parlava de Xile i d’Argentina i aprofita per demanar que la bancada de 
l’oposició aprengui un poc el que ha passat a Europa ja que l’any 1944 va acabar una guerra molt 
cruenta i l’any 1951, França, Itàlia i Alemanya, veient-ne els resultats i valorant el que suposava furgar 
en les ferides obertes per causa de milions de morts i de moltes injustícies, varen crear una comunitat 
econòmica per tirar endavant. 

Sense entrar a comparar les dues guerres, que ambdues varen ser molt cruentes, aquests tres països 
varen crear una comunitat econòmica que tancava ferides i, en canvi, el Grup Socialista, més de 70 
anys més tard, encara furga en les ferides i, per això, li recomana que s’oblidi una mica de la legitimitat 
de l’any 1931 i fixin la mirada cap endavant i cap al tancament de les ferides mitjançant la Constitució 
Espanyola de 1978. 

Polítics com Jean Monnet o Robert Schuman, que varen crear la comunitat econòmica en el seu 
moment, tenien una visió molt clara i ho feren 7 anys després de la segona guerra mundial. 

Per concloure, reitera que la moció ha estat molt clara i que és una pena que a Europa es puguin tancar 
les ferides en 7 anys i que el Grup Socialista dugui 75 anys obrint-ne i, per això, el Grup Popular votarà 
en contra de la moció perquè pensen que l’alternativa que han presentat era prou clara en quant al 
suport a les famílies i els ajuntaments però sense fer servir un llenguatge que cerqui la confrontació. 

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). 
 
PUNT 11. MOCIÓ DEL GRUP SOCIALISTA AL REPECTE DE LA 
RECUPERACIÓ DE L’IVA DE LES OBRES DE LA REFORMA DEL 
TEATRE PRINCIPAL. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
El mes de febrer fou notícia que l'Agència Tributària havia tornat a la Fundació Teatre 
Principal l'IVA suportat en les obres de la reforma del Teatre per import, entre 
l'impost i els interessos devengats, de 5.368.271 euros. Aquest és el bon resultat 
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aconseguit d'una feina que va començar la passada legislatura i se va continuar durant 
aquesta per recuperar allò que corresponia a la institució. 
 
Considerant que aquestes obres de reforma es varen finançar amb un préstec que pot 
consolidar amb el càlcul del risc del Consell de Mallorca, i pel finançament del qual el 
Consell fa una aportació anual, a part de la que és ordinària, pel funcionament de la 
Fundació.  
 
Vista la importància d'aquesta suma, i més encara en una època de mancances i 
retallades de la despesa pública i en virtut del codi ètic i la aposta per la transparència 
que pretén fer aquesta institució, consideram que l'aplicació d'aquests fons haurien de 
ser objecte de debat a la institució. 
 
Per tot això, el GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA proposa per a 
la seva aprovació al proper Ple del Consell de Mallorca la següent MOCIÓ: 
 
El Ple del Consell de Mallorca acorda: 
 
-Destinar 300.000 euros a una convocatòria d'ajudes a les petites productores del 
sector audiovisual. 
-Destinar 500.000 euros a l'aportació del Fons Mallorquí de Cooperació. 
-Destinar 350.000 euros a un programa de treball temporal per a persones en atur de 
llarga duració, majors de 45 anys, que ajudi a la millora de la seva capacitació i 
reciclatge. 
-Destinar 2.300.000  euros a començar les reformes de les residències de gent gran i 
els centres de menors. 
-Destinar 500.000 euros a ajudes a persones en situació de pobresa energètica. 
-Destinar 500.000 euros a incrementar les ajudes als ajuntaments per PPB. 
-Destinar 150.000 euros a ajudes per a víctimes de violència de gènere. 
-Destinar 700.000 al pressupost del Teatre Principal.  
 

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

Recorda que a finals del passat mes de febrer es va informar que el Tribunal Econòmic Administratiu 
havia donat la raó a la Fundació Teatre Principal, per la qual cosa l’Agència Tributària retornaria els 
4,8 M€ pel pagament de l’IVA de les obres de reforma que se varen fer l’any 2007, que conjuntament 
amb els interessos sumaven 5,3 M€.  

Assenyala que el dilluns passat, a la reunió del Patronat de la Fundació Teatre Principal, en el torn de 
paraula, se va informar que, de l’esmentada quantitat de 5,3 M€, se’n dedicarien 3 M€ a comprar una 
nau, 1,2 M€ a retornar l’IVA durant 4 anys –creu que per la regla de prorrata– i la resta per pagar un 
deute de l’Orquestra Simfònica i per a la celebració de l’Any Arxiduc.  

Destaca que 5,3 M€ és un import molt important, per la qual cosa s’ha d’explicar com cal que 
s’inverteixi i s’hauria de debatre, sobretot, pel fet que aquesta quantitat destinada al pagament de l’IVA 
va sortir del pressupost del Consell de Mallorca. De fet, és aquesta institució la que paga les quotes del 
préstec amb el qual se varen finançar les obres del Teatre Principal. 

Comenta que el Consell de Mallorca ha reduït el seu pressupost en més de 100 M€ i la seva presidenta 
ha manifestat que ja no és possible retallar més, per bé que tothom sap que no es dóna resposta a moltes 
necessitats i que s’ha negat l’ajuda a molta gent. Per aquesta raó, proposa una alternativa a la destinació 
que se dóna a aquest ingrés extra, i l’explica, en punts separats per facilitar-ne la votació a favor 
d’algun d’ells. 
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El PSOE proposa destinar per a diverses finalitat les partides econòmiques que s’indiquen tot seguit:  

- 300.000 € a una convocatòria d’ajudes a les petites productores del sector audiovisual, perquè 
conformen un sector innovador que permet la diversificació de la nostra economia i s’han vist molt 
perjudicades amb el tancament de la Ràdio Televisió de Mallorca (RTVM).  

- 500.000 € a l’aportació al Fons Mallorquí de Solidaritat, atès que des de l’inici de la legislatura ha vist 
reduïda a la meitat l’aportació que rebia del Consell de Mallorca.  

- 350.000 € per un programa de treball temporal per a persones en atur de llarga durada i majors de 45 
anys. De fet, el Consell de Mallorca realitza un programa de treball temporal per a persones que ja 
estan en atur, a les quals abona la diferència entre el sou i la prestació que cobren per l’atur. Opina que 
seria interessant incorporar persones al sistema, no agafar les que ja hi estan dedins i aprofitar la seva 
situació per tenir un treballador.  

- 2,3 M€ a fer reformes a les residències i als centres de menors, atès que des de l’inici d’aquesta 
legislatura no s’hi ha fet cap nou manteniment, únicament s’ha fet el manteniment d’emergència per 
evitar que caiguin.  

- 500.000 € a les ajudes per a persones en situació de pobresa energètica, com ja va demanar el PSOE 
durant el procés d’aprovació del pressupost. Creu que des de l’RMI hi ha un programa, però pensa que 
hauria de sortir del programa d’RMI, que ja té les seves necessitats.  

- 500.000 € als ajuntaments per al Pla de Prestacions Bàsiques (PPB) perquè s’han publicat notícies 
referides a què els ajuntaments no donen l’abast.  

- 150.000 € per ajudar les dones víctimes de la violència de gènere . 

- 700.000 € per al pressupost del Teatre Principal, una injecció econòmica suficient atès que és el que 
costa una temporada d’òpera, per exemple. 

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

Destaca que aquest retorn de l’IVA és degut a la gestió que va fer el Bloc per Mallorca durant la 
passada legislatura. Ho reitera, perquè considera que quan pertoca s’ha de reconèixer la feina ben feta.  

També vol manifestar que, en aquest cas, el seu Grup s’abstendrà de votar la proposta del Grup 
Socialista perquè considera que aquesta quantitat que s’acaba de retornar al Teatre Principal prové de 
l’àmbit de la cultura i s’hi ha de tornar destinar; davant aquesta proposta tancada, no hi ha un marge 
d’actuació per donar compliment a aquest desig que manifesta, en nom del Grup MÉS per Mallorca.  

Tot i reconèixer que les propostes del Grup Socialista són magnífiques, reitera que en aquest cas 
concret no li donaran el seu suport.  

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

Agraeix que aquest debat es faci en el Ple del Consell de Mallorca, per bé que a la Junta de Patrons que 
se va celebrar fa uns dies ja se va informar sobre quina era la voluntat de l’actual equip de govern sobre 
aquesta qüestió. 

Reconeix a la Sra. Palou l’encert de les gestions a les que s’ha referit, com també la continuïtat 
d’aquestes gestions, que han tengut un bon acabament amb la recuperació i retorn a la Fundació Teatre 
Principal d’aquesta important quantitat econòmica, en concepte d’IVA.  

Pel que fa a la proposta objecte d’aquest debat, assenyala que no considera l’obligació legal de retornar, 
a la vegada, 1.350.000 € a les arques de l’Estat degut a una modificació legal que fa que de la quantitat 
total rebuda de més de 5,3 M€ s’hagi de restar la quantitat d’1.300.000 €, que s’haurà de retornar a raó 
d’uns 325.000 euros anuals entre els anys 2014 i 2018, ambdós inclosos. Fa avinent que la quantitat 
que correspon a 2014 ja s’ha retornat.  

Opina que és prudent, i convenient, preservar i guardar aquest fons econòmic.  

D’altra banda, també entén que aquesta aportació que va fer el Consell de Mallorca a la Fundació 
Teatre Principal era en concepte de cultura, com bé ha dit la Sra. Palou, raó per la qual l’aposta 
d’aquest equip de govern és que reverteixi en el món cultural, pel fet que representa una indústria de 
primer ordre que també necessita una consistència basada en importants aportacions econòmiques.  
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Diu que a l’esmentada Junta de Patrons, abans de fer altres anuncis, va exposar la idea de dotar 
d’equipaments culturals la Fundació Teatre Principal i el Consell de Mallorca. El Teatre Principal 
necessita, essencialment, un edifici auxiliar, un equipament cultural, on es puguin aprofitar òptimament 
tots els recursos dels quals disposa. Si es fa així, en una nau industrial com la que té i es deixen de 
pagar quantitats importants en concepte de lloguers, és obvi que en el futur aquest estalvi pot revertir en 
una inversió cultural.  

Assenyala que, atès que es tracta d’uns ingressos extraordinaris, també s’han de destinar a partides 
extraordinaris i no bàsicament a despesa corrent. Considera que aquesta és una decisió responsable.  

Recorda que el Consell de Mallorca ha recuperat quantitats importants, derivades de la resolució dels 
processos judicials, que s’han destinat a necessitats socials diverses. Per aquesta raó considera que se 
pot fer una proposta equilibrada de forma que el Teatre Principal també pugui gaudir d’uns 
equipaments culturals adequats i de primer ordre.  

Si és possible mantenir aquests equipaments, se podrà aconseguir la gestió òptima del Teatre Principal, 
com ara les produccions i una millor gestió de tot el patrimoni mobiliari i artístic, com ara el vestuari, 
etc. Posa com exemple les produccions teatrals d’òpera, que estaven mal organitzades i ara, ben 
inventariades i organitzades se’n pot fer una cessió d’ús o llogar-les a altres teatres. Pensa que és 
positiu i representa un benefici i un enriquiment per a la producció i la programació anual del Teatre 
Principal.  

Per aquestes raons se destinarà la part més important, 3 M€, a l’adquisició dels equipaments auxiliars 
que ha esmentat, que són bàsics per al Teatre Principal. 

En relació a la proposta de destinar 300.000 € a favor de les petites empreses productores del sector 
audiovisual, comenta que en els pressuposts de 2015 s’ha previst poder atendre correctament aquest 
sector.  

Pel que fa a la proposta de destinar 700.000 € al pressupost del Teatre Principal, és obvi que l’equip de 
govern també ha atès aquesta petició. Informa també que la intenció és que, amb els pressuposts de 
2015 aquest teatre recuperi el pressupost que va tenir l’any 2010, superior als dels anys posteriors.  

Reitera els arguments anteriors i destaca la importància de la inversió en matèria de cultura que 
representen aquestes decisions de l’equip de govern.   

La Sra. SÁNCHEZ intervé tot seguit.  

Retreu al Sr. Rotger que li hagi fet una rèplica pròpia del gerent d’una empresa. Li fa notar que s’ha 
d’actuar fent política, i si amb un ingrés extraordinari no es pot fer front a necessitats extraordinàries, 
amb vista a alleugerir el patiment de moltes persones, no s’entén perquè se dediquen a la política. 
Reitera que no ho són, gerents d’empreses.  

És difícil de justificar que, si se tenen 5 M€ se’n destinin 3 a comprar una nau. Aquesta no és una 
inversió productiva, perquè no ajuda a la millora de l’economia, no alleugereix el patiment de les 
persones que pateixen necessitats i no incorpora persones al mercat de treball.  

Fa avinent que aquests eren tres dels eixos del seu programa electoral, i alhora el que demanava la 
societat en aquest sentit. 

Reitera el retret de no ser capaços de fer un ús responsable d’aquesta quantitat per cobrir les necessitats 
socials, que s’han agreujat com a conseqüència de les retallades de pressupost que s’han aplicat a la 
població.  

Destaca la importància de la cultura, i potser que per mitjà de la cultura, de forma transversal, fos 
possible ajudar a reactivar l’economia a Mallorca, però comprar una nau de 3 M€ i estalviar per quan 
s’hagi de retornar l’import de l’IVA d’aquí a tres anys, període durant el qual han de millorar els 
ingressos, teòricament, no té massa sentit i es pot considerar una oportunitat perduda.  

Per aquestes raons, demana a l’equip de govern que repensi les seves prioritats, perquè les necessitats 
bàsiques que ha exposat són d’ara mateix, les pateixen persones a dia d’avui i els polítics tenen 
l’obligació de resoldre-les. 

El Sr. FONT (MÉS per Mallorca) intervé a continuació. 
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Fa un aclariment, en el sentit que no és que el seu Grup estigui en contra de la distribució d’aquests 
doblers que proposa el Grup Socialista, però s’ha d’admetre que se podrien trobar vint o trenta 
propostes tan o més necessàries que aquestes.  

Assenyala que la inversió en l’àmbit de cultura és molt important i pot generar molts llocs de feina, que 
és una gran necessitat social.  

Opina que aquesta important quantitat hauria de contribuir a millorar la pròpia economia del Consell de 
Mallorca.  

El parer del seu Grup és que, un cop descomptat l’import de l’IVA que s’ha de retornar a l’Agència 
Tributària, s’amortitzi el crèdit de les obres del Teatre Principal de forma que la quantitat que aportava 
el Consell de Mallorca per amortitzar crèdit s’afegeixi a l’aportació habitual que fa aquesta institució al 
Teatre Principal. D’aquesta forma s’aconseguiria un increment de l’aportació anual establerta des de la 
institució cap a la Fundació Teatre Principal. 

Opina que destinar 3 M€ per un magatzem és una exageració. Certament, el magatzem és necessari, i 
no és dolent tenir-ne un en propietat, però és del tot exagerat l’import que s’hi vol destinar, raó per la 
qual manifesta el rebuig total a aquesta decisió.  

Tot seguit recorda que a l’inici d’aquesta legislatura se varen anul·lar una sèrie de convocatòries 
públiques de subvencions de cultura perquè s’havia de pagar un deute del Teatre Principal. Considera 
que ara que aquest teatre genera uns recursos, s’hauria de destinar una part a pagar totes les actuacions 
que se varen executar realment;  puntualitza que no se refereix a les no executades.   

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

El Sr. ROTGER tanca la moció. 

Considera que l’equip de govern fa un exercici de responsabilitat i de visió política, no de simple 
gerència. Afirma que gestionen mirant cap al futur, tot i que se’ls retregui tot el contrari.  

Assegura que la decisió està presa. S’ha valorat la situació general del Consell de Mallorca atès que 
d’altres ingressos extraordinaris han permès augmentar les partides destinades a Benestar Social i 
també atendre les situacions urgents d’especial risc.  

Torna a dir que és del tot necessari que el Teatre Principal tengui un espai de les característiques del 
que s’adquirirà, que té 3.000 m2  i tres plantes i és essencial per aconseguir una gestió correcta dels 
recursos propis, tant per guardar allò que ja té com per afegir-hi allò que va adquirint.  

Indica que el Teatre Principal és una entitat que no resta res d’allò que té, i cada producció que fa 
s’incorpora a tot el que ja té; és obvi que necessita més espai, o bé s’ha de reciclar, però d’una o altra 
forma necessita més espais.  

Torna a dir a la Sra. Sánchez que ja s’atén, la proposta de dedicar doblers a l’àmbit dels serveis socials, 
des del punt de vista que li ha explicat abans. 

També li fa notar que la millor manera d’afavorir la cultura, que reclama també el sector cultural, és 
generar espais i possibilitats de proposar programes i actuacions que puguin generar un retorn 
econòmic; és aquesta, la finalitat d’aquesta inversió.  

Comenta que, en comptes de pagar durant els darrers anys 2 M€ en concepte de lloguers, l’equip de 
govern prefereix fer aquesta inversió com a bé patrimonial perquè és un valor afegit en la mesura que 
allibera recursos amb vista al futur per poder-los destinar a l’àmbit cultural.  

Es mostra convençut que la proposta està ben pensada, ben raonada, és ajustada a les possibilitats del 
Consell de Mallorca i no suposa deixar desateses les necessitats del sector dels serveis socials. 
Consegüentment, se faran les modificacions pressupostàries que cal fer.  

Puntualitza que no gastaran fins a 3 M€, sinó que acceptaran propostes fins a 3 M€, en un concurs obert 
i transparent, basat en les característiques tècniques que sol·liciti la Fundació Teatre Principal i el 
Consell de Mallorca.  

Agraeix les aportacions d’idees que s’ha fet però per les raons que ha explicat, tot i que entenen la 
proposta, anuncia que no votaran a favor de la moció.  
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Sotmesa la proposta a votació, es rebutja per deu vots a favor (PSOE), denou vots en 
contra (PP) i quatre abstencions (MÉS per Mallorca). 
 

PUNT 12. MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MÉS PER MALLORCA SOBRE LA 
PRIVATITZACIÓ DE L’ENS PÚBLIC AENA. 

Es dóna compte de la següent moció: 
 
La decisió del Consell de Ministres de privatitzar l’ens públic AENA contradiu els 
reiterats acords parlamentaris i institucionals de les Illes Balears a favor de la cogestió 
aeroportuària; una cogestió basada en la descentralització d'AENA, la participació de 
les institucions balears en la gestió i les preses de decisions, i en la titularitat i gestió 
pública dels aeroports de les Illes Balears. 
 
Aquest acord es produeix mesos després de què la ministra de Foment, Ana Pastor, 
anunciés la paralització de la implantació del model aeroportuari impulsat per 
l'anterior executiu espanyol, i apostés clarament per recuperar un model de gestió 
centralitzat i participat de capital privat. 
 
Els nostres aeroports són un instrument clau per a la mobilitat i per a l'economia de les 
Illes, i en aquest sentit basta recordar que el turisme, una de les principals fonts de 
riquesa de la comunitat autònoma, depèn en més del 90% dels visitants que arriben a 
través del transport aeri. 
 
Tant les institucions balears com la societat civil organitzada ha manifestat la 
convicció i la preocupació de què la privatització d’AENA tindrà unes repercussions 
negatives per a Mallorca i per les Balears: pèrdua de control sobre la funció bàsica de 
servei públic, pèrdua de llocs de treball i gestió al marge del projecte territorial de 
cada illa i de la seva estratègia turística. 
 
La Mesa del Transport Aeri de les Illes Balears, on hi estan representades totes les 
institucions i entitats afectades així com tambe els consells insulars, es va manifestar 
clarament a la passada legislatura en contra de la privatitzacio de la gestio 
aeroportuaria. En aquests moments, cal fer més força que mai i, per tant, consideram 
urgent i necessari la manifestació per part d'aquest organ. 
 
 
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 rebutja la decisió del Govern de l'Estat de 
privatitzar la gestió dels aeroports de les Illes Balears, i l'insta a respectar els acords 
del Parlament de les Illes Balears sobre el model de gestió aeroportuària. 
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2.-  El ple del Consell de Mallorca insta el Govern de l'Estat a paralitzar de forma 
immediata el procés de privatització d'AENA, així com a negociar amb el Govern de 
les Illes Balears un model de gestió aeroportuària descentralitzat que prioritzi les 
necessitats de servei públic per sobre dels interessos d'empreses privades. 
 
3.- El ple del Consell de Mallorca insta el Govern de l'Estat a crear ens públics de 
gestió per als aeroports de les Illes Balears per tal que les institucions de la comunitat 
autònoma, conjuntament amb la societat civil, puguin dur a terme una gestió dels 
aeroports coherent amb el projecte territorial de cada illa i les seves estratègies 
turístiques, donant així resposta a les necessitats de la societat i l'economia balear. 
 
4.- El ple del Consell de Mallorca insta al Govern de les Illes Balears a convocar la 
Mesa de Transport Aeri per tal de que es manifesti pel que fa a l’actuació de 
privatització en la gestio dels aeroports de les Balears per part del Govern de l'Estat. 

 

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 privatització d’empreses públiques ha estat una constant tant en governs socialistes com 
conservadors. 

Prendre una decisió d’aquest tipus respon a criteris d’oportunitat però també estratègics. 

Fins ara pareixia normal que l’Estat exercís control sobre la gestió pública dels aeroports, entesos com 
a peces clau de la comunicació i la logística. Basta recordar els incidents que varen posar en evidència 
el col·lapse que podrien patir els usuaris d’aeroports davant una vaga salvatge o d’un accident perillós 
en aquestes instal·lacions públiques. 

Quan parlam de privatització ens referim a la privatització del capital d’AENA. No parlam de 
privatització de part del servei o que el servei concret que presta AENA sigui privatitzat sinó que 
fonamentalment parlam d’economia. 

El govern del Partit Popular pretén introduir elements competitius millorant-ne la gestió o només vol 
fer caixa amb un servei que genera beneficis? Ja veim que amb una privatització no hi ha garanties de 
millores de gestió perquè s’obre la porta a la inversió privada, a capital privat que compra la part 
venuda per l’Estat, però l’efectivitat del servei és exactament la mateixa. 

Però si ja no és lògic vendre accions públiques en temps de crisi, quan parlam de negocis productius, 
encara és pitjor si veim que AENA és un servei públic que s’ha de prestar independentment de si és 
públic o és privat, és a dir, que respon a l’interès general. Per tant, donar-ne participació als interessos 
privats és donar-los part d’aquest benefici assegurat per les taxes, independentment de la millora de la 
gestió. 

La compra d’aquest capital públic per entitats privades respon a la necessitat de fer caixa, de tenir 
efectiu en un moment determinat a canvi de sacrificar el control públic d’empreses amb un evident 
interès general per a la població sobretot quan parlam d’aeroports de caire internacional. 

No s’entén una privatització parcial que no sabem fins a on pot arribar en funció de les necessitats 
estatals que, per ser ateses, ara deixen altres necessitats públiques sense garantir. Això vol dir que 
parlam d’interès general, de si ara és prioritari tenir doblers perquè les arques públiques estan buides o 
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serveis que han de funcionar per donar un servei sense que se’n parli de la qualitat d’aquest servei sinó 
del seu benefici. 

En definitiva, estam davant unes pràctiques evidentment recaptadores. AENA és un instrument públic 
de recaptació que en un moment determinat pot donar més doblers junts. Aquesta és la visió que està 
primant en aquesta manera economicista de fer les coses.  

Els recordam com a ciutadans, senyors del Partit Popular, que les pràctiques merament recaptadores per 
part dels organismes públics sense atendre l’interès general estan prohibides. 

El temps els donarà o els llevarà la raó. Segurament ningú no vendrà a fiscalitzar si aquesta decisió de 
privatitzar parcialment AENA fou o no encertada com moltes altres privatitzacions. Per tant, aquesta 
preocupació socialista no té cap sentit perquè en definitiva el que estau fent uns i altres és tenir la lliure 
disponibilitat d’aquestes empreses públiques per vendre-les a conveniència quan interessa que hi hagi 
doblers independentment de la qualitat del servei o de garantir-lo davant circumstàncies excepcionals. 

És una decisió que fa doblers a costa de debilitar el sentit del servei públic de l’Estat que ha d’estat 
garantit i és, en definitiva, una decisió que ja els deim ara que està equivocada. 

Moltes gràcies.” 

La Sra. CAMPOMAR (MÉS per Mallorca) explica que el seu Grup ha presentat aquesta moció perquè, 
el passat 13 de juny, el Consell de Ministres va aprovar la privatització del 49% del capital d’AENA i, 
fins i tot, dins aquest 49% es preveu que un 28% vagi a borsa, és a dir, que d’aquesta part se 
desconeixerà qui és o són els propietaris. 

Quinze dies després, el Partit Popular ha mostrat la seva cara més dictatorial de la seva majoria 
absoluta atès que ha aprovat un Reial decret llei que anomenen “de mesures per alliberar diversos 
sectors econòmics” però que podria dir-se “de mesures per alliberar allò públic i passar-ho a mans 
privades” ja que en 200 pàgines modifica 25 lleis des de la privatització d’AENA, passant per la del 
Registre Civil –un altre despropòsit–, fixa l’impost dels dipòsits bancaris i arriba fins a la regularització 
del sector energètic. 

Tot això ho ha fet el Partit Popular en solitari, sense cap consens i en un acte desproporcionat que, per 
primera vegada, ha aconseguit que tota l’oposició al Congrés del Diputats s’ajunti, és a dir, gairebé el 
mateix que ha aconseguit el Sr. Bauzá en aquesta comunitat. 

Considera que es tracta d’un atac vertader a la democràcia parlamentària. Aquest Reial decret llei no 
permet, atès el termini establert per a la seva convalidació, que hi hagi temps suficient per analitzar 
tantes modificacions de lleis i, a més a més, aquesta convalidació vol dir que els diputats i diputades 
hauran de dir sí o no a tot el text. 

Matisa que els diputats i diputades potser estaran d’acord amb una modificació concreta però no amb 
una altra i no podran manifestar amb què estan d’acord i amb què no hi estan ja no hi haurà debat i, per 
això, qualifica l’actuació com un despropòsit total. 

Amb aquest macro Reial decret llei s’ha aprovat l’anomenat Document de Regulació Aeroportuària 
(DORA) –que esdevindrà famós– que estableix que les tarifes aeroportuàries no pujaran fins l’any 
2025, que se’n manté el control públic en un 51% però no s’ha d’oblidar que aquest document compta 
amb un informe negatiu de la Comissió de la Competència, informe que diu que seria més recomanable 
fer un model per lots, en lloc d’un model centralitzat. 

El seu Grup creu que aquest model per lots permetria diferenciar els aeroports denominats estratègics 
per la regió on s’ubiquen i per la cohesió territorial d’aquestes regions com són, per exemple, els 
aeroports de Canàries i els de les Illes Balears. 

A part de criticar la privatització, aquest model de gestió centralitzada també creu que va molt en 
contra dels interessos de les Illes Balears perquè resulta que, dels 8 aeroports més rendibles de tot 
l’Estat espanyol, 5 són canaris i 2 són balears. 
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Amb gairebé 15 aeroports es mantenen les altres 33 instal·lacions aeroportuàries (d’un total de 46 
aeroport més 2 heliports) i, dins aquests 15 esmentats s’inclouen els de les Illes Balears i, així doncs, 
resulta que al final es queden amb els nostres doblers per donar-los a uns altres i, en lloc de tenir cura 
dels nostres aeroports i protegir-los atesa la importància que tenen per a la població de les illes, els 
deixen desatesos. 

L’argument que s’esgrimeix en el sentit que la privatització millorarà la qualitat del servei, el seu Grup 
creu que és una excusa i observa que aquest procés ja el va iniciar el PSOE l’any 2011, actuació que 
critiquen de manera oberta i sense amagar-se’n, perquè hi estaven en contra i hi continuen estant. 

Insisteix en la importància dels nostres aeroports no només a nivell de cohesió territorial, és a dir, entre 
les illes sinó també amb l’exterior i destaca que gairebé un 98% dels visitants que rep Mallorca arriben 
per via aèria. La privatització seria com si donàssim la clau del nostre portal a un estrany i haguéssim 
d’estar pendents de si la ven la millor postor. 

Afegeix que ja hi ha hagut privatitzacions de serveis públics com, per exemple, amb el 
subministrament elèctric i amb Telefònica. En el primer cas se’n va mantenir un petit control públic 
però al final va quedar tot privatitzat i ara se paga la llum més cara que mai, tant que molta gent ni tan 
sols no la pot pagar. 

Cal tenir en compte també que la proposta de la ministra Pastor el passat mes de novembre era de 
privatitzar el 60% d’AENA però imagina que per qüestions electorals al Partit Popular li ha fet por tirar 
endavant amb la proposta inicial però potser ho farà quan tengui l’oportunitat. 

Per altra banda també s’ha de dir que les reclamacions del Govern de les Illes Balears les fa gairebé 
amb veu fluixa perquè Madrid no s’enfadi i aquestes reclamacions disten molts del que fa el Govern 
canari que ha demanat que es reuneix la Comissió de Transferència, els seus diputats han presentat 
propostes al Senat, etc. 

La contundència del Govern canari davant la contundència del Govern de les Illes Balears del Partit 
Popular és molt diferent. 

AENA tenia dèficit quan va arribar el Partit Popular però ara han anunciat que l’any 2013 ha tengut uns 
beneficis de 700 M€ i això li fa plantejar per què s’han de donar aquests beneficis a empreses privades 
en lloc de destinar aquests doblers a millorar la connectivitat dels aeroports que més ho necessitin, com 
ara són els de les illes perquè els seus habitants no tenen altre mitjà de sortida. 

Sincerament no entén que aquests beneficis, si AENA no té dèficit, s’ha de donar a mans privades i, 
fins i tot, la Cambra de Comerç, la CAEB i la PIMEM de les Illes Balears critiquen aquest model i 
demanen un model diferenciat. 

El seu Grup ha presentat aquesta moció davant el Ple del Consell de Mallorca i sol·licita la reunió de la 
Mesa de Transport Aeri –que no s’ha reunit des del passat mes de gener per parlar de descomptes de 
residents, etc.– perquè ara, davant una qüestió tan important, el Govern de les Illes Balears no ha estat 
capaç de reunir aquesta Mesa de la qual forma part el Consell de Mallorca. 

Per això, demana que el Consell de Mallorca exigeixi al Govern de les Illes Balears que convoqui 
aquesta Mesa per tal que es manifesti envers totes aquestes actuacions que van en contra dels interessos 
dels ciutadans de les Illes Balears. 

En definitiva, la intenció de la moció és que es preguin els següents acords: 

- Que el Ple del Consell de Mallorca rebutgi la decisió del govern de l’Estat de privatitzar la gestió dels 
aeroports de les Illes Balears i insti a respectar els acords sobre el model de gestió aeroportuària. 

- Que el Ple del Consell de Mallorca insti el govern de l’Estat a paralitzar, de forma immediata, el 
procés de privatització així com negociar amb el Govern de les Illes Balears un model de gestió 
aeroportuària descentralitzat que prioritzi les necessitats del servei públic per sobre dels interessos de 
les empreses privades. 

- Que el Ple del Consell de Mallorca insti a crear ens públics de gestió per als aeroports de les Illes 
Balears per tal que les institucions de la comunitat autònoma, conjuntament amb la societat civil, 
puguin dur a terme una gestió dels aeroports coherent amb el projecte territorial de les illes i les seves 
estratègies turístiques, donant així resposta a les necessitats de la societat i l’economia balear. 
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- Que el Ple del Consell de Mallorca insti el Govern de les Illes Balears a convocar la Mesa de 
Transport Aeri per tal que es manifesti pel que fa a l’actuació de privatització de la gestió dels 
aeroports de les Illes Balears per part del govern de l’Estat. 

El Sr. COLOM (PSOE) anuncia que el seu Grup votarà a favor de la moció presentada per MÉS per 
Mallorca i també vol manifestar la seva preocupació pel procés de privatització que vol dur a terme el 
govern de l’Estat. 

En opinió del Grup Socialista, tant el model com la fórmula elegida com, fins i tot, el moment per dur a 
terme aquesta privatització parcial d’AENA són equivocats. No entenen que ara, al final de la 
legislatura i a tota pressa, es vulgui privatitzar la gestió dels aeroports espanyols tenint en compte que, 
en l’exercici 2013, AENA va obtenir un benefici de 579 M€ nets i ara se’n vol vendre la meitat per 
2.500 M€. 

Assegura que tot això no s’entén de cap manera llevat que sigui per un interès de quadrar els comptes 
del Sr. Montoro que es veu que no li surten. 

Amb la fórmula elegida el que és segur és que no se donarà lloc a una millora de la competència perquè 
AENA seguirà essent monolítica. El que voldran fer els gestors privats serà beneficiar-se’n, sens dubte, 
així com als accionistes –que és llur obligació– per damunt de la qualitat del servei públic. 

Al Partit Popular li agrada qualificar-se de bon gestor, ser adalils del liberalisme i de l’economia de 
mercat però, a l’hora de la veritat, dins aquest procés privatitzador reserven un 21% de les accions a 
privatitzar per adjudicar a un màxim de 3 accionistes mitjançant un concurs restringit, és a dir, que 
prèviament s’haurà convidat, de manera discrecional, aquests 3 accionistes. 

Aquí el principi de lliure concurrència se’l boten de manera descarada la qual cosa, segurament, 
provocarà impugnacions judicials i posarà en qüestió tota la seguretat jurídica d’una operació tan 
complicada com aquesta. També cal plantejar-se què passa amb l’altre bloc del 28% que ofereixen com 
oferta pública de venda d’accions. 

En aquest sentit demana què passarà si compareix un fons d’inversions d’alt risc, doncs que en primer 
lloc demanarà una reducció de les despeses per tal d’augmentar els beneficis i això pot significar més 
acomiadaments de plantilla i, possiblement, tancament d’aeroports deficitaris i el de Menorca ho és. 

Des del Grup Socialista pensen també que el model de gestió d’AENA hauria d’evolucionar cap a un 
model de cogestió amb els poders públics territorials i societat civil més que no cap a un procés de 
privatització com que el vol desenvolupar el Partit Popular. 

Adverteix que s’està parlant d’un sector clau i estratègic envers el qual haurien de ser capaços de tenir 
altura de mires i posar-se d’acord i no només actuar per impulsos electoralistes o simplement per fer 
caixa en cada moment. 

Existeix un exemple de cogestió que, amb els seus defectes i virtuts, funciona més o menys bé i és el 
dels ports marítims. Hi ha ports d’interès estratègic o ports que tenen línies marítimes amb connexions 
fora de l’àmbit de la pròpia comunitat autònoma, que són de titularitat estatal i que depenen de l’entitat 
“Puertos del Estado” i en cada comunitat autònoma són cogestionats per les denominades “Autoritats 
portuàries” les quals tenen integrades, en els seus respectius òrgans de gestió, les comunitats 
autònomes, els ajuntaments on tenen la seva seu, els consells insulars –en el cas de les Illes Balears– i 
les organitzacions civils de referència com són sindicats, patronals i cambres de comerç entre d’altres. 
Aquest podria ser un model cogestió interessant adaptat als aeroports. 

Per concloure, comenta que, en definitiva, des del seu Grup pensen que el govern de l’Estat s’està 
equivocant amb aquestes presses i consideren que hauria de reflexionar i canviar el sistema. 

El Sr. JUAN (conseller executiu de Presidència) anuncia que plantejarà unes transaccions per tal de 
veure si és possible arribar-hi a un acord. 

Manifesta que, segons l’opinió de l’equip de govern, certament aquest procés de privatització es va 
iniciar, com ha dit la Sra. Campomar, fa uns anys –en una legislatura anterior– i que gràcies al Partit 
Popular, que ha seguit una política d’austeritat i de gestió molt coherent, s’ha aconseguit que AENA, 
que era una entitat que perdia l’any 2011 prop de 511 M€, l’any 2013 ha tengut una caixa de 847 M€ 
de beneficis. 
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Pensa que el model de gestió d’AENA ha estat un encert i també pensa que ara és el moment de donar-
hi entrada al capital privat com es fa a altres aeroports com, per exemple, de França amb un 48,6% o 
Alemanya amb 49,4% A Espanya el percentatge sempre deixaria en majoria absoluta la titularitat 
pública d’AENA i, per tant, es defensen els interessos públics en la gestió dels aeroports. 

D’aquesta manera el govern de l’Estat mantendria la majoria del capital d’AENA, com així s’ha deixat 
clar en el Reial Decret que es va aprovar divendres passat, amb un 51% i de la resta –l’altre 49%– una 
part aniria a oferta pública de venda i una altra part mitjançant concurrència a determinats sectors 
estratègics per al turisme i per a la gestió dels aeroports. 

Finalment el que s’està cercant és incrementar l’eficiència i donar un millor servei, la qual cosa 
beneficiarà el tema de les taxes i dels costos que se’n deriven de la utilització dels aeroports. Per tant, 
considera que és beneficiós. 

Per altra banda observa que vol deixar clares tres coses. La primera és que defensen totalment i 
absolutament la titularitat pública dels nostres aeroports perquè els de les Illes Balears, en concret i a 
diferència dels de la península, són estratègics ja que, com s’ha dit, per ells passen la majoria dels 
visitants de les illes.  

A més a més, també estan d’acord amb el model de gestió descentralitzada del sistema de gestió 
aeroportuària i amb el sistema de crear una fórmula similar a la de l’Autoritat Portuària.  

Per això, la transacció que proposen, i que hauria de fàcil de consensuar atès que és allò que es va 
aprovar al Parlament, seria prendre l’acord següent: 

En el primer punt, la redacció quedaria: “El Ple del Consell de Mallorca dóna suport als acords del 
Parlament de les Illes Balears sobre el model de gestió aeroportuària”.  

Donar suport a aquest model de gestió aprovat al Parlament, per unanimitat de tots els grups polítics a 
través una moció presentada per MÉS per Mallorca, significa que primerament se faci efectiu el dret 
dels ciutadans de les Illes Balears a un transport digne, amb connexions, freqüències i horaris que 
estiguin adaptats a les necessitats dels illencs. 

Insisteix que aquest era el primer punt de l’acord que es va aprovar al Parlament i que l’equip de 
govern del Consell de Mallorca demana que s’aprovi al Ple per així també fer costat al Parlament. 

El segon punt d’acord diu: “El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de Foment a mantenir la 
titularitat pública dels aeroports de Mallorca, Menorca i Eivissa i a consensuar amb el Govern de les 
Illes Balears un model de gestió aeroportuària que li permeti tenir una estratègia aeroportuària 
plenament descentralitzada i una gestió àmpliament participada tant de les institucions públiques com 
de la societat civil.” 

L’acord aprovat al Parlament fa altres consideracions en relació al sistema informàtic SARA per tema 
de reserves i en quant al model de gestió però també conté un darrer apartat que és prou important i que 
diu que el Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a defensar davant el govern 
de l’Estat que el descompte del 50% per residència es faci per tots els conceptes aplicables al preu final 
d’un bitllet d’avió, és a dir, que s’hi incloguin tots els conceptes, taxes i recàrrecs. 

Per tot això, la proposta concreta que li formula a MÉS per Mallorca és que la moció quedi com explica 
a continuació: 

1.- “El Ple del Consell de Mallorca dóna suport als acords del Parlament de les Illes Balears sobre el 
model de gestió aeroportuària.” 

Així s’hi inclourien també els acords que es varen prendre al Parlament a través de la moció que hi va 
presentar MÉS per Mallorca i, per altra banda, la resta d’aquesta moció que debaten avui, és a dir, els 
punts 2, 3 i 4, es retirarien. 

La Sra. CAMPOMAR manifesta que el seu Grup accepta la transacció proposada pel Sr. Juan però 
insisteix en mantenir el punt 4 tal i com està redactat en la moció presentada, és a dir, que es convoqui 
la Mesa de Transport Aeri. 

El Sr. JUAN adverteix que la Mesa de Transport Aeri la presideix el conseller de Turisme i és una 
competència d’una altra administració. 
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Considera que queda molt clara la postura de suport a totes les actuacions plantejades per MÉS per 
Mallorca fent costat a l’acord aprovat pel Parlament per unanimitat i, per tant, opina que no és rebut 
que el Consell de Mallorca li demani a una altra administració que convoqui la Mesa de Transport Aeri, 
que segur que serà convocada dins termini i en la forma escaient així com determinen els seus estatuts i 
quan el seu president ho consideri oportú. 

Per això, li sol·licita al Grup MÉS per Mallorca que, si accepten el primer punt que els ha proposat i la 
retirada dels punts núm. 2 i 3, que equivalen a allò que es va aprovar al Parlament, doncs fessin votació 
separada i així el Grup Popular votaria a favor del primer punt en els mateixos termes que va ser 
aprovat al Parlament. 

La Sra. CAMPOMAR fa constar la bona predisposició del seu Grup en haver acceptat totes les 
transaccions proposades per l’equip de govern i aprofita per recordar que el Consell de Mallorca forma 
part de la Mesa de Transport Aeri. 

No entén quina por tenen per demanar que es reuneixi aquesta Mesa que, si bé és cert que tendrà una 
freqüència establerta, no passa res perquè s’hagi de reunir per una qüestió extraordinària com aquesta 
que avui debaten. 

Remarca que aquest tema és prou extraordinari perquè es convoqui la Mesa de Transport Aeri allà on 
tenen representació tant la societat civil com les institucions i es pronunciï al respecte. 

Per acabar, assenyala que lamenta aquesta actitud del Partit Popular, reitera que accepten la transacció i 
anuncia que també accepten la votació separada dels punts de la moció però deixant clar que lamenta 
que el Partit Popular no vulgui ni tan sols alçar la veu i manifestar les coses amb contundència perquè 
ben segur que la Mesa donaria suport a la proposta que fes el Govern de les Illes Balears. 

El Sr. COLOM fa notar que és una llàstima que no s’aprofiti aquest moment per arribar a un acord i 
treure la moció per unanimitat.  

Afegeix que, com deia la Sra. Campomar, el Consell de Mallorca és membre de la Mesa de Transport 
Aeri i com a tal creu que està legitimat per demanar una reunió per discutir aquest tema. 

Destaca que MÉS per Mallorca ha fet una renúncia, més que generosa, en retirar els altres punts de la 
seva moció i els aspectes que separen postures no creu que siguin tan importants com per no poder 
votar la moció conjuntament. 

La Sra. PRESIDENTA anuncia que, una vegada acabat el debat d’aquesta moció, se sotmetrà la moció 
tenint en compte que els punts 1, 2 i 3 se substitueixen pel punt 1 que ha proposat el Sr. Juan, que el 
punt núm. 4 passaria a ser el punt núm. 2 i que se votaran de manera separada. 

Sotmes el punt núm. 1, amb aquesta redacció: “El Ple del Consell de Mallorca dóna 
suport als acords del Parlament de les Illes Balears sobre el model de gestió 
aeropecuària”, s’aprova per unanimitat. 

Sotmès el punt núm. 2 (abans el núm. 4) de la proposta, es rebutja per deu vots a favor 
(PSOE i MÉS per Mallorca), cap abstenció i desset vots en contra (PP). 

 
PUNT 13. MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MÉS PER MALLORCA RELATIVA 
A LES COMPETÈNCIES DE SERVEIS SOCIALS DELS AJUNTAMENTS. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
Recentment, la Junta d’Andalusia ha aprovat un decret llei amb el què protegeix les 
competències en serveis socials dels ajuntaments andalusos davant les mesures re-
centralitzadores de l’anomenada Llei Montoro. 
 
La norma, que va en la mateixa línia d'altres plantejades en comunitats com Castella i 
Lleó, el País Basc o Galícia, es dirigeix a preservar els 40.000 llocs de treball públics 



 54

que la Llei 27/2013 de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local 
(LRSAL) posa en risc a Andalusia i els gairebé 1.400 milions d'euros que els 
ajuntaments reben anualment de la Junta perquè puguin seguir prestant serveis en 
àmbits tan rellevants com els serveis socials, l'educació, la salut i el consum. El decret 
llei, que compta amb el dictamen del Consell Andalús de Concertació Local, farà així 
prevaler la normativa autonòmica fins que es resolgui el recurs presentat per la Junta 
davant del Tribunal Constitucional (TC) contra la llei de reforma local. 
 
La regulació aprovada estableix que segueixen sent competències pròpies dels 
ajuntaments les 29 que recull l'Estatut andalús i desenvolupa la Llei d'Autonomia 
Local d'Andalusia (Laula). Així mateix, interpreta l'aplicació de la reforma local en el 
sentit d'acotar al màxim el concepte de duplicitat per no interferir en la capacitat 
d'autogovern. D'aquesta manera, es considera que només es donarà aquesta 
circumstància si les competències que els municipis exerceixen coincideixen amb les 
de la Junta al mateix territori i per a la mateixa població, i si no són complementàries. 
 
El decret llei aclareix les incerteses jurídiques que planteja l'aplicació de la LRSAL i 
evita els buits competencials que poden produir-se fins el pronunciament del TC sobre 
el recurs de la Junta, especialment en serveis socials, sanitat i educació. En aquesta 
línia, es regula el procediment per a l'exercici de les competències anomenades 
“impròpies” o per delegació, així com el relatiu a l'adaptació dels convenis signats 
entre les administracions autonòmica i local per al finançament de les mateixes. Els 
informes preceptius en ambdós procediments no seran necessaris si les competències 
es vénen exercint des d'abans de l'entrada en vigor de la reforma local aprovada pel 
Govern, llevat que es detecti l'execució simultània d'un mateix servei públic o 
l'ajuntament no compti amb finançament. 
 
L'informe sobre inexistència de duplicitats o d'execució simultània del mateix servei 
públic amb una altra administració serà emès per la conselleria competent en la 
matèria de què es tracti. Si és favorable, es remetrà a la Conselleria d'Hisenda i 
Administració Pública, que al seu torn elaborarà el dictamen sobre sostenibilitat 
financera. 
 
Pel que fa a l'adaptació dels convenis de cooperació i delegació de competències, per 
als quals la LRSAL exigeix també el filtre de la sostenibilitat financera, el decret llei 
inclou una clàusula de garantia del compliment de pagament per part de la Junta. En 
virtut d'ella, s'autoritzarà a l'Administració General de l'Estat a aplicar retencions en 
les transferències que corresponen a la comunitat autònoma per aplicació del seu 
sistema de finançament. 
 
Com bases jurídiques, el decret llei pren l'article 60 de l'Estatut d'Autonomia, que, 
com fa l’article 30 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, atorga a la comunitat 
competències exclusives sobre règim local; la doctrina consolidada del TC, que 
encomana a la legislació bàsica estatal la garantia de l'autonomia local, i la pròpia 
disposició addicional tercera de la LRSAL, que fa referència expressa al respecte a les 
atribucions exclusives de les Comunitats Autònomes. Aquest últim precepte ha marcat 
també la interpretació de l'aplicació de la reforma local en les iniciatives legislatives 
que s'han plantejat recentment a Castella i Lleó, Galícia i el País Basc. 
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La LRSAL es troba actualment recorreguda per la Junta davant del Tribunal 
Constitucional, per alteració el marc competencial vigent i vulneració del principi 
descentralitzador recollit en la Constitució Espanyola. La reforma local deixa també a 
la major part dels ajuntaments sense capacitat per gestionar serveis, en introduir 
principis de viabilitat financera aliens al seu caràcter públic i al mandat de la 
ciutadania expressat democràticament en les eleccions locals. D'acord amb la norma 
estatal, el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques avalua el cost de tots els 
serveis, la competència només serà municipal si les quanties són "competitives", el 
que obre les portes a la privatització. 
 
Els efectes de la reforma local incideixen especialment sobre els municipis de menys 
de 20.000 habitants, la gran majoria. Aquestes petites i mitjanes localitats, podrien 
perdre bona part de les seves competències a favor de les diputacions provincials, 
mentre que els municipis andalusos de menys de 5.000 habitants  queden exposats a la 
possibilitat de ser dissolts i intervinguts de forma unilateral. 
 
El desenvolupament de la LRSAL posa en risc centenars de llocs de treball , tant per 
la pèrdua de funcions com per les privatitzacions de serveis que propicia. Els àmbits 
de gestió més amenaçats són els relatius a educació, sanitat, serveis socials 
(guarderies, ajuda a domicili i petites residències de gent gran, entre d'altres), 
transport, ocupació o consum.  
 
La realitat a Mallorca i Balears és molt similar a l’exposada a Andalusia, tant pel que 
fa a la realitat dels municipis, com pel que fa a la regulació legal de les seves 
competències, especialment en matèria de Serveis Socials, tal i com es pot veure a 
l’article 29 de la Llei 20/2006 municipal i de règim local de Balears. En aquest sentit, 
consideram que l’anàlisi de la situació i de l’impacte de la Llei Montoro és 
perfectament transposable a la nostra realitat i requereix d’una acció decidida per part 
de les institucions de les Illes. Els ajuntaments són una solució per a la millora dels 
serveis públics, no un problema. 
 
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 Govern de les Illes Balears a tramitar un 
Decret Llei que blindi les competències de Serveis Socials dels ajuntaments en la 
mateixa línia de Castella i Lleó, Andalusia, País Basc o Galícia. 
 

El Sr. ENSENYAT (MÉS per Mallorca) explica que aquesta moció fa referència a la modificació de la 
Llei de bases de règim local, l’anomenada “Llei Montoro”. 

Relata que històricament hi havia hagut un moviment d’ajuntaments que s’havien posat d’acord, 
independentment del seu color polític, per demanar un millor finançament de les seves competències o, 
almanco, de les competències que anaven desenvolupant. 

Aleshores arriba la “Llei Montoro” que no respon precisament a les demandes dels ajuntaments per tal 
de finançar les competències que vénen exercint els ajuntaments sinó tot el contrari. 
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Aquesta llei determina que hi ha una sèrie de competències que sí que són dels ajuntaments i unes 
altres que les poden exercir “si fan bondat” econòmicament, és a dir, que si tenen els comptes sanejats 
sí que les poden desenvolupar, la qual cosa genera una situació d’incertesa en no saber exactament què 
poden fer, què no poden fer i qui ho ha de fer. 

A Mallorca això pot generar un problema important que pot afectar el Consell de Mallorca atès que la 
llei determina que seran les diputacions les que hauran d’exercir aquestes competències que no puguin 
assumir els ajuntaments. 

Així doncs, aquells ajuntaments que tenguin un centre de dia o una residència i poden triar si han de 
pagar aquests serveis o els ha de pagar el Consell de Mallorca, evidentment, s’estimaran més que els 
pagui el Consell de Mallorca. 

També se pot donar el cas que un exercici els ajuntaments tenguin els seus comptes sanejats i, en canvi, 
en un altre exercici no sigui així i totes aquelles coses que no sigui de competència estricta dels 
ajuntaments hagin de passar al Consell de Mallorca. 

Hi ha hagut ja experiències a altres comunitats autònomes com, per exemple, a Andalusia allà on s’han 
pres una sèrie d’acords que en certa manera blinden o clarifiquen i donen certesa a quines són les 
competències que, en matèria de serveis socials, haurien de poder desenvolupar els ajuntaments amb 
total llibertat i, sobretot, amb tota tranquil·litat i, en el nostre cas, en col·laboració amb el Consell de 
Mallorca. 

Per això el seu Grup duu al Ple aquest acord que bàsicament consisteix en instar el Govern de les Illes 
Balears a tramitar el decret llei que blindi les competències de serveis socials dels ajuntaments en la 
mateixa línia que ho han fet a Castella–Lleó, Andalusia, País Basc o Galícia. 

El Sr. GARAU (PSOE) comenta que des del seu Grup entenen que la Llei de reforma local, pel que als 
consells insulars i als cabildos, deixa clar que les competències s’han d’exercir així com diuen els 
estatuts de cadascuna de les comunitats i, en el nostre cas, està clar que la competència de serveis 
socials li correspon als consells insulars. 

Tot seguit manifesta que el seu Grup està d’acord amb la proposta plantejada per MÉS per Mallorca 
però hi afegiria una esmena d’addició que diria: 

“El Consell de Mallorca, previ acord a l’Assemblea de Batles i Batlesses de Mallorca, duria al Ple un 
acord per establir una encomanda de gestió als ajuntaments de la prestació de serveis socials en els 
termes que ara són vigents.” 

Això vol dir que, faci el que faci el Govern de les Illes Balears, el Consell de Mallorca té la potestat, la 
competència i la capacitat de fer una encomanda de gestió als ajuntaments (evidentment a aquells que 
així ho vulguin) i, per això, proposa que aquest tema es discuteixi en la propera Assemblea de Batles i 
Batlesses de Mallorca, que s’ha de celebrar la propera tardor, on es diria que el Consell de Mallorca 
faria una encomanda de gestió a tots aquells ajuntaments que vulguin continuar exercint la prestació de 
serveis socials. 

La Sra. GARCIA (PP) comença la seva intervenció agraint-li al Sr. Ensenyat la seva explicació però 
adverteix que, una vegada llegida l’exposició de motius de la moció i escoltada la seva explicació, es 
constata que no tenen res a veure perquè l’exposició de motius no s’avé amb l’explicació del Sr. 
Ensenyat, que és molt més convincent i molt més clara. 

Fa constar que en l’exposició de motius de la moció pràcticament no se parla del Consell de Mallorca, 
que és la institució que té les competències en matèria de serveis socials, i també que s’hi parla de la 
Llei 27/2013 –Llei Montoro– la qual valoren molt negativament però el Grup Popular pensa que és un 
instrument molt útil perquè confereix un paper molt important als consells insulars, a les diputacions i 
als cabildos. 

Aquesta llei tracta dos temes fonamentals. El de les competències impròpies i el de les duplicitats. 
Aquests dos temes són essencials i, sobretot, si tenen en compte que els serveis socials depenen del 
Consell de Mallorca. 

Observa que en la moció es parla de tres comunitats autònomes que han elaborat un decret llei sobre 
aquest tema –Andalusia, País Basc i Galícia– que no són comunitat comparables amb la nostra perquè 
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no tenen la figura d’una institució intermèdia com són els consells insulars sinó que són comunitats 
autònomes on les competències passen directament de la comunitat autònoma als ajuntaments. 

Així doncs, considera que no és adient comparar el cas d’aquestes comunitats autònomes amb el cas de 
les Illes Balears. 

Tot seguit anuncia que, en principi, el vot del Grup Popular havia de ser en contra de la moció però, 
atès que el Sr. Garau hi ha plantejat una esmena, creu més convenient tractar el tema amb la Sra. Cirer, 
consellera executiva de Benestar Social, i en la darrera intervenció de l’equip de govern ja anunciaran 
el sentit del vot definitiu. 

El Sr. ENSENYAT aclareixi que la intenció de la seva moció no era desqualificar el Sr. Montoro sinó 
fer palès que la llei no respon, en absolut, a les expectatives que tenien els batles. 

Remarca que pot generar un problema gros tant als ajuntaments com al Consell de Mallorca i en aquest 
sentit explica que pot passar que els ajuntaments lliurin al Consell de Mallorca les claus de centres de 
dia i residències perquè no els puguin assumir però resulta que el Consell de Mallorca, avui per avui, 
no té ni la potestat ni la capacitat per gestionar-los. 

Davant aquesta situació d’incertesa, que genera una llei que perseguia tot el contrari, cal clarificar a qui 
li correspon la gestió de cada una les infraestructures de serveis socials (centres de dia i residències) i, 
sobretot, saber qui ha de pagar-les. 

A dia d’avui, quan fa gairebé un any que es va aprovar la llei, encara s’està amb la mateixa incertesa i 
ni el mateix Consell de Mallorca no sap com s’ha de fer ni els ajuntaments tampoc però arribarà el dia 
que li hauran de donar una solució a aquest assumpte. 

Pel que fa a l’esmena d’addicció proposada pel Sr. Garau, indica que és cert que en el nostre cas les 
competències són, en part, del Consell de Mallorca i seria molt fàcil que aquesta institució fes una 
encomanda de gestió als ajuntaments i així comptarien amb un document que clarificaria quines són les 
competències dels ajuntaments i què ha de fer cada administració. 

Per concloure, reitera que la intenció de la moció no era criticar el Sr. Montoro sinó fer constar que se li 
ha de donar una solució a aquesta situació en què es troben els ajuntaments. 

La Sra. CIRER (consellera executiva de Benestar Social) assenyala que ha anat molt bé parlar d’aquest 
tema atès, en llegir el text extens de l’exposició de motius de la moció i les lloances al govern andalús i 
instar el Govern de les Illes Balears a blindar els ajuntaments, se’n va adonar que MÉS per Mallorca no 
havia entès molt bé el decret llei elaborat per les comunitats autònomes esmentades. 

Puntualitza que aquestes comunitats autònomes han estat molt vives i no han blindat els ajuntaments 
sinó que el que han blindat és que els ajuntaments retornin al govern d’aquestes comunitats autònomes 
unes competències impròpies a l’empara de la Llei Montoro. 

Si hom llegeixen bé aquests decrets llei, veuran que la intenció és que tot quedi així com està, si és que 
funciona, atès que els ajuntaments són les administracions més properes als ciutadans i, per tant, 
mantenir el mapa assistencial com està així com també el tema del finançament. 

En canvi, la moció de MÉS per Mallorca proposa que es blindin els ajuntaments perquè mantenguin les 
competències, a la llum d’aquesta Llei, però creu que el sentit és el contrari i tant la intervenció del Sr. 
Ensenyat com la del Sr. Garau van en aquesta línia. 

S’ha de tenir clar que la feina dels ajuntaments és bàsica i prioritària (ningú com un ajuntament no 
coneix realment les necessitats dels seus ciutadans) però la nostra realitat és distinta. Aquí tenim un 
Estatut d’Autonomia que li confereix als consells insulars unes competències en matèria de serveis 
socials 

Per tant, creu que l’administració que sigui competent –que no és el Consell de Mallorca– hauria de fer 
un decret regulador, que no decret llei, que blindi el Consell de Mallorca i, de qualque manera, també 
els ajuntaments. 

Per ser lleial a les institucions i mantenir una coherència amb les línies de treball establertes, es 
compromet a continuar fent feina, seguint el sentit de la moció, en la comissió, presidida per la Sra. 
Sandra Fernández, d’estudi de la Llei Montoro amb els ajuntaments, la FELIB i els consells insulars i, 
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si no li correspon al Consell de Mallorca, estudiar qui ha de fer un decret similar al decret llei que han 
fet les esmentades comunitats autònomes. 

En resum, assenyala que aquesta és la línia de feina que proposa l’equip de govern i anuncia que, tal i 
com apuntava la Sra. Garcia, el Grup Popular votarà en contra d’aquesta moció perquè, entre d’altres, 
obvia l’existència primordial i essencial del Consell de Mallorca en matèria de serveis socials. 

El Sr. GARAU recorda que en la seva intervenció anterior havia formulat una proposta d’esmena 
d’addicció amb la qual sembla que el Sr. Ensenyat està d’acord i vol saber si la Sra. Cirer accepta 
aquesta esmena d’addicció o opta per proposar-ne alguna altra ja que únicament dit que allò que s’ha 
de fer és estudiar si el Consell de Mallorca hauria de fer un decret o una norma o un reglament per tal 
que les competències dels ajuntaments quedin com estan. 

Finalment planteja els seus dubtes sobre com queda la votació, és a dir, si només es votarà aquesta 
proposta concreta. 

La Sra. CIRER li aclareix que aquesta proposta no i que espera saber si el Sr. Ensenyat accepta que 
sigui el Consell de Mallorca que proposi l’estudi per saber si li correspon fer un decret similar als 
decrets lleis de les comunitats autònomes de País Basc, Andalusia, Galícia i Castella–Lleó sense instar 
el Govern de les Illes Balears. 

Matisa que desconeix si el Consell de Mallorca té capacitat per elaborar aquest decret però seria una 
qüestió que hauran de discernir els serveis tècnics de la casa i, en qualsevol cas, considera que val la 
pena estudiar-ho i, si el Consell de Mallorca n’és competent, doncs fer un decret i tot això al marge de 
la feina conjunta amb el Govern de les Illes Balears a través de la comissió abans esmentada. 

En tot cas, creu que el Consell de Mallorca sí que té la potestat de regular aquest assumpte i així poder 
fer un decret que vagi bé tant per les competències d’aquesta institucions com per les dels ajuntaments. 

La Sra. PRESIDENTA puntualitza que, amb vista a l’elaboració de l’acta, convendria deixar clara la 
redacció d’aquest punt i, per això, sol·licita que es torni a repetir el text que se sotmetrà a votació. 

El Sr. MAS (secretari general) intervé per indicar que s’està debatent un moció de MÉS per Mallorca a 
la qual el Grup Socialista ha fet una esmena d’addicció i llavors hi ha un text alternatiu proposat per la 
Sra. Cirer i, per tant, s’ha d’aclarir què se votarà. 

El Sr. ENSENYAT explica, pel que fa a la moció del seu Grup i atès que hi pot haver una possibilitat 
d’acord, que tothom està d’acord amb el fons del tema i, per això, considera que a partir de l’esmena 
d’addició del Sr. Garau es podria fer un text refós amb l’aportació de la Sra. Cirer per així intentar 
aprovar la moció per unanimitat. 

Finalment matisa que, si bé accepta que no es fixin uns terminis, creu que les coses no s’han 
d’eternitzar i, per això, considera que fer estudis i comissions allargarà el procés i aquesta és una 
qüestió urgent, és a dir, que sense fixar un calendari sí que insta que les coses se facin amb una certa 
agilitat. 

El Sr. GARAU sol·licita la paraula per una qüestió d’ordre. 

Explica que li ha proposat al Sr. Ensenyat, atès que s’ha de celebrar un altre ple en el mes de juliol, 
mirar de conformar una proposta consensuada entre els tres grups i dur-la a debat més endavant. 

La Sra. PRESIDENTA fa constar que la decisió li correspon al Sr. Ensenyat perquè és qui ha presentat 
la moció. 

El Sr. ENSENYAT diu que, atès el consens i vist que estan d’acord amb aclarir el tema, li va bé deixar 
la moció damunt la taula per tal d’intentar elaborar un document consensuat que puguin debatre en el 
proper ple. 

Es deixa damunt la taula. 
 
 
PUNT 14. MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MÉS PER MALLORCA SOBRE LES 
SUBVENCIONS PER ALS AJUNTAMENTS PER A OBRES DE 
COMPETÈNCIA MUNICIPAL. 
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Es dóna compte de la següent moció: 
 
Al passat ple ordinari de dia 12 de juny es va resoldre la convocatòria 2014-2015 de 
subvencions per als ajuntaments per a realitzar obres de competència municipal. 
 
Una vegada resolta la convocatòria constatem que resten 1.967.000 euros que no han 
estat adjudicats als ajuntaments i que, en principi, la intenció de l’equip de govern del 
PP és que es destinin a dita convocatòria. 
 
Tots els grups polítics del Consell de Mallorca hem manifestat públicament i amb el 
nostre vot la voluntat de destinar tota la partida de 15.200.000 euros als ajuntaments 
per tal de potenciar les economies locals i, al mateix temps, contribuir a la millora de 
les seves infrastructures. 
 
MÉS per Mallorca considera que aquests 1.967.000 euros sobrants s’han de destinar 
als ajuntaments per a que aquests realitzin inversions i millores a les seves 
infrastructures. Considerem  i constatem les necessitats que tenen els ajuntaments més 
petits de Mallorca de millorar les respectives xarxes de subministrament d’aigua 
potable, així com també de dur a terme polítiques actives d’estalvi energètic. 
 
 
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 de Cooperació Local a 
convocar, el més aviat possible, una convocatòria pública de subvencions pels 
ajuntament que compti amb dues línies: una destinada a la millora de les xarxes 
públiques de subministrament d’aigua potable; i l’altra per a inversions que fomentin 
l’estalvi energètic als edificis públics. Aquesta convocatòria es duria a terme amb els 
1.967.000 euros sobrants de la convocatòria 2014-2015 de subvencions per als 
ajuntaments per a realitzar obres de competència municipal. 

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

Atès que han sobrat gairebé dos milions d’euros (concretament, 1.967.000 €) un cop destinades les 
subvencions als ajuntaments de la nostra estimada ‘roqueta’, suggerim, sol·licitam que aquests doblers 
s’emprin, únicament i exclusiva, per invertir en millorar les xarxes de subministrament d’aigua potable, 
sobretot als pobles més petits de l’illa, així com també per dur a terme polítiques actives d’estalvi 
energètic als edificis públics. 

És inadmissible que, en tres anys de mandat, l’equip de govern del Partit Popular al Consell de 
Mallorca no hagi estat a l’altura de les circumstàncies tot preocupant-se, com hagués estat correcte, de 
les xarxes de subministrament d’aigua potable dels ajuntaments mallorquins que són moltes les que 
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estan en un estat lamentable, pèssim. En un paraula, que estan fetes malbé, mentre que el PP està mans 
plegades, menfotista, insensible davant d’una millora que no admet demora.  

No ens queda més remei que expressar la nostra més severa crítica a l’equip de govern del Partit 
Popular del Consell de Mallorca per haver consentit que moltes –massa– xarxes de subministrament 
d’aigua potable es trobin en un estat tercermundista, especialment als ajuntaments més petits. 

Vostès, senyores i senyors del Partit Popular, no estan aquí com a espectadors privilegiats, a veure-les 
venir... no. Vostès seuen aquí, a les seves poltrones de capitosts, almenys de moment, per millorar la 
qualitat de vida dels mallorquins que estan passant-ho malament amb tant de retall, tant d’impost, tant 
de desnonament i tant d’atur. I avui, consegüentment, en aquest Ple tenen l’obligació d’aprovar aquesta 
interessant i positiva moció de MÉS per Mallorca en benefici de la població mallorquina. 

Ja n’hi ha prou de dormir a la palla mentre el poble no pot ni tenir una qualitat de vida digna!” 

El Sr. FONT (MÉS per Mallorca) explica el Consell de Mallorca va fer una convocatòria pública de 
subvencions –i amb la qual tots els grups polítics estaven d’acord– per destinar 15 M€, entre 2014 i 
2015, als ajuntaments de Mallorca més petits per a obres de competència municipal. 

Una vegada resolta la convocatòria, hi ha hagut un sobrant en la partida d’1.967.000 € i aquesta moció 
proposa insta el Departament de Cooperació Local perquè tregui una convocatòria pública de 
subvencions per tal que els gairebé 2 M€ sobrants en la partida també es destinin a subvencions per als 
ajuntaments més petits de Mallorca. 

La proposta concreta és que els doblers es destinin a instal·lacions d’estalvi energètic en edificis 
municipals i per a millores de les xarxes públiques d’aigua potable. 

Per concloure, assevera que una moció molt senzilla i que entén que és una proposta lògica des del 
plantejament que tothom comparteix que els 15 M€, que inicialment s’aprovaren als pressuposts, siguin 
per a inversions dels ajuntaments en aspectes com la millora de les xarxes d’aigües netes i l’estalvi 
energètic, ambdues qüestions prou importants per als ajuntaments de Mallorca. 

El Sr. FERRÀ (PSOE) anuncia que el Grup Socialista donarà suport a aquesta proposta i aprofita per 
destacar que es tracta de dues mesures molt importants per un tema que s’ha oblidat: el canvi climàtic. 

És molt important que els ajuntaments i la resta d’institucions destinin recursos al foment de mesures 
per lluitar contra el canvi climàtic atès que ja se’n pateixen les conseqüències i aquestes esdevindran 
dramàtiques a curt termini. 

Fa avinent enllaçar aquest tema amb el famós pacte de batles que va impulsar la Unió Europea i que 
molts dels presents signaren però, des de llavors ençà, sembla que se n’hagin oblidat. Aquells 
compromisos que varen signar incloïen, entre d’altres, la reducció del 20% del consum energètic i que 
l’any 2020 s’empràs un 20% de energies renovables.  

Al seu Grup li sembla molt bé allò que es proposa en aquesta moció i, a més a més, ressalta que una 
font d’activitat econòmica que pot generar molta feina és el tema del medi ambient i, per això, se 
sentirien contents si el Partit Popular hi votàs a favor. 

Per altra banda –i si li permeten–, vol enllaçar amb un altre punt de l’ordre del dia sobre el qual li han 
sorprès unes determinades manifestacions. 

En aquest sentit anuncia que vol proposar una esmena d’addicció a la moció de MÉS per Mallorca 
perquè que s’inclogui que els doblers que han sobrat també es poguessin destinar als ajuntaments que 
volguessin voluntàriament subvencionar despeses de recuperació de fosses comunes. 

Pel que fa al tema de la memòria històrica, assenyala que li agradaria que fos present el Sr. Juan perquè 
li voldria dir –i espera que li ho diguin– que hauria de tenir una mica més de rigor històric a l’hora de 
fer unes afirmacions i que no compari el que va passar a Espanya amb el que va passar a Europa ja que 
a Europa sí que hi ha hagut justícia i sí que s’han jutjat els criminals de guerra i aquí no. 

Així doncs, qui té ferides, les té obertes i, qui no en té, no li pot dir a qui sí les té obertes, que estan 
tancades. 
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El Sr. COLL MARTORELL (conseller executiu de Cooperació Local) manifesta que la voluntat de 
l’equip de govern és poder dur, en els pressuposts de l’any que ve, aquesta partida que ha sobrat per 
destinar-la als ajuntaments per fer obres però, no obstant això, encara no saben l’import final de la 
partida (poden ser més o poden ser menys) atès que no se tanquen a limitar-la a la quantitat sobrant. 

En quant al destí d’aquests doblers, comenta que el tema de l’eficiència energètic serà prioritari però el 
tema de les xarxes d’aigua encara s’ha de discutir molt perquè hi ha molts d’ajuntaments que han fet els 
deures (a través dels rebuts han anat renovant les xarxes d’aigua) i, en definitiva, és una qüestió que 
s’ha de discutir. 

Per altra banda i en relació a l’esmena d’addicció proposada pel Sr. Ferrà, considera que no s’ha 
d’acceptar perquè no hi ha lloc en aquesta convocatòria per poder-hi incloure aquest assumpte encara 
que sí que poden deixar el tema en mans d’una comissió que puguin crear per fixar puntuacions que 
afavoreixin els ajuntaments d’acord amb els criteris que aquesta comissió consideri oportuns. 

El Sr. FONT indica que, de partida, li costa acceptar que no es pugui destinar tota la quantitat sobrant a 
convocatòria pública de subvencions i creu que no s’hauria de tocar la quantitat ja que són uns doblers 
que estan en la partida i, si fan una altra convocatòria en 2015, s’hi han de poder destinar tots sense cap 
problema. 

En quant a l’objecte, diu que poden posar el més ampli possible perquè tots hi puguin votar a favor i 
aprofita per fer una contraproposta, tant al Partit Popular com al Grup Socialista, que digui que aquesta 
convocatòria serà per estalvi energètic en els edificis públics entre altres necessitats que puguin avaluar 
dels ajuntaments de Mallorca. 

La Sra. PRESIDENTA aclareix que el que hi ha és un sobrant de les obres planificades per 2014-2015. 
Els doblers per 2015 vénen finançats amb un préstec i, per això, cal esperar a l’elaboració dels 
pressuposts de 2015 per després, entre tots, pensar quin ha de ser el contingut de la proposta que 
formularan als ajuntaments. 

En tot cas no és acceptable que a dia d’avui s’hagi de tancar ja què se farà l’any que ve amb les ajudes 
als ajuntaments i que és més oportú que el tema quedi obert i que sigui l’any que ve, en fer els 
pressuposts i treure la convocatòria, quan s’analitzin quines són les prioritats d’aquell moment. 

El Sr. FONT puntualitza que, precisament, l’objecte de la moció és que aquests doblers no vagin al 
pressupost de l’any que ve perquè aquests doblers estan en una partida 2014-2015 que, si es podien 
gastar en la convocatòria que es va treure, resulta evident que se’n pot treure una altra en les mateixes 
condicions. 

Fa constar que tampoc no pot entendre que la presidenta del Consell de Mallorca no tengui clar que 
aquests doblers han de ser per als ajuntaments i recalca que ell no hi veu cap problema atès que parla 
d’una convocatòria 2014-2015 adreçada als ajuntaments i podrien treure’n una altra només dirigida al 
tema de l’estalvi energètic –amb el qual tothom està d’acord– i deixar-la oberta a qualsevol altra 
possibilitat que manifestin els ajuntaments. 

Per concloure, diu que si el Partit Popular no hi està d’acord, doncs li sap greu però MÉS per Mallorca 
manté la moció inicial. 

El Sr. FERRÀ li demana al Sr. Font si MÉS per Mallorca accepta la proposta que li ha plantejat. 

El Sr. FONT comenta que, si el Partit Popular no vol arribar a cap tipus d’acord envers aquesta moció, 
doncs clar que sí que accepta la proposta formulada pel Sr. Ferrà i, així doncs, se sotmetrà a votació la 
moció de MÉS per Mallorca amb els dos punts inicials afegint-hi el punt que ha proposat el Grup 
Socialista. 

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

 

INTERPEL·LACIONS 
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PUNT 15. INTERPEL·LACIÓ QUE FORMULA EL SR. MIQUEL ÀNGEL  
COLL CANYELLES AL SR. BERNADÍ COLL MARTORELL SOBRE 
RECURSOS, INFRAESTRUCTURA I INVERSIONS EN RELACIÓ AL COS 
DE BOMBERS DE MALLORCA. 
 
Es dóna compte de la següent interpel·lació: 
 
MIQUEL ÀNGEL COLL CANYELLES, 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, al Conseller Executiu de Cooperació 
Local, el Sr. Bernadí Coll Martorell, la següent interpel·lació. 
 
TEMA: RECURSOS, INFRAESTRUCTURA I INVERSIONS EN RELACIÓ AL 
COS DE BOMBERS DE MALLORCA 
 
El GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA vol interpel·lar al 
Conseller Executiu del Departament de Cooperació Local, el Sr. Bernadí Coll 
Martorell, sobre els RECURSOS, INFRAESTRUCTURA I INVERSIONS EN 
RELACIÓ AL COS DE BOMBERS DE MALLORCA. 
 

El Sr. COLL CANYELLES (PSOE) manifesta que la interpel·lació té per objectiu aclarir certs aspectes 
sobre els quals, per una banda, volen fixar posicions i, per una altra, conèixer quins són els plans de 
futur respecte als problemes i diferents situacions del Cos de Bombers del Consell de Mallorca. 

Puntualitza que basarà la seva exposició en les tres línies següents: 

La primera és el nivell de compliment dels acords presos al Ple com, per exemple, en relació a la 
constitució del Grup Caní de Rescat i el Grup de Rescat de Muntanya arran d’un acord aprovat per 
unanimitat i, si bé aquest acord s’ha complert, recomana que visitin l’espai que els han destinat al parc 
d’Inca perquè literalment no hi caben. 

A més a més, al Ple s’han adquirit altres compromisos com facilitar que els bombers puguin fer ús de 
les instal·lacions d’entrenament dels Bombers de Palma i, en aquests moments, no saben si s’ha 
efectuat cap gestió al respecte. 

També s’acordà la constitució d’un comitè d’experts, integrat per tècnics designats pels quatre sindicats 
amb representació, que no ha estat constituït i llavors també acordaren la compra de vehicles nous, que 
varen ser pressupostats però no tenen constància que hagin estat adquirit i, per tant, s’afrontarà la 
campanya d’estiu amb els mateixos efectius que l’any passat però en pitjor estat perquè són un any més 
vells. 

Per una altra banda diu que li agradaria exposar els principals problemes del servei de bombers, 
problemes que a hores d’ara no tenen solució segons els mateixos bombers, i aclarir quines actuacions 
tenen previstes fonamentalment en temes de personal i d’infraestructures d’emergències. 

En aquest sentit comenta que la dotació de bombers auxiliars als parcs és de 3 bombers per dia i també 
durant l’estiu quan la població es multiplica. A Inca són 7, a Calvià són 6 i als altres tres parcs 
principals són 5. A més, els parcs de Felanitx i Sóller tanquen tres dies per setmana, de la qual cosa 
tothom es queixa. 

Per això, voldria saber què ha de passar perquè s’adonin que realment els bombers no basten ni els 
recursos tampoc. A part d’això, els vehicles forestals tenen una mitjana d’edat de 15 anys i la meitat 
duen entre 17 i 20 anys de servei cosa que fa que s’hagin de reparar contínuament i els bombers ja fa 
temps que estan avisant del deteriorament dels vehicles i els nous no arriben. 

La vida útil de tots els parcs de bombers, amb excepció del d’Alcúdia, ha acabat, és a dir, que ja estan 
tots amortitzat i, a més a més, les condicions de feina dels bombers són precàries i són arcaiques. Una 
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mostra d’això és que els parcs no estan preparats perquè hi hagi dones bomber ja que hi ha un sol espai 
per dormir, només hi ha un vestidor i només hi ha un bany. 

Fins al moment, només s’hi van fent reparacions d’urgència però no s’estudia la idoneïtat sinó només 
els costos immediats sense tenir en compte si, al llarg termini, aquestes reparacions arribaran a sortir 
més cares. 

Per posar uns altres exemples, comenta que el parc de bombers de Calvià s’inunda quan plou; al parc 
de bombers d’Artà cau la paret del perímetre, la fossa sèptica està avariada i l’edifici pateix 
d’aluminosi i, fins i tot, hi ha cruis al sostre. 

Pel que fa als gestors d’emergències, diu que fa un any que fan feina amb 5 programes informàtics 
nous però no han rebut cap curs de formació al respecte i aprenen amb el dia a dia. 

El tercer i darrer apartat a tractar és la possible adquisició d’un terreny per a la construcció d’un centre 
de comandament de bombers a Inca. Fa notar que el seu Grup es va assabentar d’aquest tema per la 
premsa, no n’han tengut altres notícies i, per això, voldria que els confirmassin la informació publicada 
al Diari de Mallorca el passat 16 juny. 

Els agradaria saber si és veritat que el Consell de Mallorca es planteja adquirir un solar propietat de 
l’Ajuntament d’Inca; si és cert que hi ha diverses opcions; si és ver que allò que es plantegen és la 
compra un terreny d’uns 8.000 m2 a l’antic complex industrial de la fàbrica Yanko; si és cert que 
valoren com a necessari fer un esforç per adquirir el solar i edificar-hi un nou centre de comandament; 
si això ho valoren com una inversió prioritària i, si és així, per què? 

A continuació recorda que les declaracions de la presidenta del Consell de Mallorca, segons el diari 
esmentat, varen ser que “no es que haya demasiado dinero para acometerlo pero es preciso hacer un 
esfuerzo.” 

També fa constar que el seu Grup no té coneixement sobre quin seria el cost d’adquisició del solar ni 
de la construcció del centre però imagina que l’equip de govern ja deu tenir alguns càlculs fets que li 
agradaria conèixer. 

Per acabar, diu que també voldria saber si s’han fet gestions a qualque altra banda o si han plantejat a 
l’Ajuntament de Palma la possibilitat de compartir el centre de comandament amb els bombers de 
Palma. 

El Sr. COLL MARTORELL (PP) comença la intervenció reconeixent que és cert que hi ha moltes 
coses a haver de fer. També és ver que, en els darrers tres anys, hi han fet moltes coses i també és ver 
que si hi ha tantes coses per haver de fer és perquè durant molt d’anys no s’han fet les coses així com 
tocava en relació al Cos de Bombers. 

Matisa que li sap greu retreure coses passades però no li queda més remei que explicar que els bombers 
estaven en una situació deplorable i, a poc a poc, la van millorant però és molta la feina que s’hi ha de 
fer, encara que creu que van pel bon camí. 

En quant a l’afirmació que el parc de bombers de Felanitx tanca tres dies per setmana, diu que és fals ja 
que va ser un fet puntual que només ha passat en una ocasió durant els darrers tres anys. 

També li xoca que al diari “La veu de Sóller” es publiqui, en portada, que els parcs de Sóller i Felanitx 
tanquin tres dies per setmana, cosa que no és certa com ben bé sap el Sr. Coll Canyelles. 

L’únic tancament que hi ha hagut va ser per un fet puntual per causa d’uns problemes sindicals entre el 
Consell de Mallorca i els bombers que varen forçar la màquina d’aquesta manera però estaven en el seu 
dret i no hi res a dir llevat que va ser un fet puntual. 

En relació als camions que s’han de comprar, explica que el procediment de la compra d’un camió de 
bombers és complexa perquè s’han d’encarregar a la fàbrica, atès que els fan per comanda, és a dir, que 
no estan fets i, per això, es tracta d’un procés llarg que ja està en marxa i confia que a finals d’any ja 
puguin tenir els camions encara que la voluntat de l’equip de govern seria que fossin aquí perquè, 
tanmateix, estan pressupostats i és urgent tenir-los. 

Sobre el centre de comandament, assenyala que li sembla que hi hagut un poc d’embull entre 
l’Ajuntament d’Inca, el diari i el Consell de Mallorca. La veritat és que, com ha dit el Sr. Coll 
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Canyelles, els efectius no caben en el parc d’Inca i també és cert que aquest parc està totalment 
deteriorat. 

Una meta del seu Departament és poder fer un centre de comandament a la part de forana, atès que el 
servei de bombers és per a la part forana, però no creu que ara per ara sigui una necessitat urgent sinó 
que és un projecte a llarg termini i primer cal emprendre obres de millores a altres parcs perquè una 
cosa que ha provocat que els parcs de bombes s’hagin deteriorat ha estat la manca de partides 
pressupostàries per al manteniment dels parcs. 

Actualment s’estan destinant al manteniment dels parcs de bombers a raó de 240.000 euros anuals cosa 
que feia molta falta ja que així s’hi poden fer, almanco, les reformes més necessàries. 

Adverteix que aquesta manca de manteniment ha provocat que els parcs, pels quals passen 8 homes 
cada dia durant 365 dies a l’any, hagin sofert un deteriorament total i absolut. 

En quant a la fossa sèptica del parc d’Artà, anuncia que és un tema que s’ha solucionat enguany però 
recorda que el problema existia des de feia més de 15 anys i cada mes hi havia d’anar un camió per 
buidar-la perquè no estava connectada a la xarxa de clavegueram. 

També s’està estudiant la possibilitat de fer reformes en altres parcs com el de Calvià i, de fet, ja s’han 
mantengut contactes al respecte amb l’Ajuntament de Calvià. 

Sobre la qüestió dels torns, explica que s’intentarà que els parcs de 3 bombers passin a tenir-ne 4 
perquè així s’incrementa la seguretat atès que podran fer feina en parelles evitant que quedi un bomber 
tot sol, cosa que no és massa segura i una de les prioritats de cara a 2015 és intentar incrementar la 
plantilla de bombers perquè és cert que el nombre d’efectius és molt just. 

El Sr. COLL CANYELLES li agraeix les explicacions al Sr. Coll Martorell perquè, durant el debat del 
pressupost d’enguany, el Grup Socialista va plantejar la contractació d’uns 20 bombers més però els 
varen dir que no i, per això, els estranya que s’haguessin plantejat la compra d’un solar i la construcció 
d’un nou centre de comandament quan els mateixos bombers diuen que, amb una gestió adequada, 
podrien fer servir les instal·lacions dels Bombers de Palma per a aquesta finalitat. 

Al cap i a la fi el que compta és marcar prioritats i el Sr. Coll Martorell ha anunciat que, de cada a l’any 
2015, tenen la prioritat d’augmentar la plantilla amb la qual cosa està d’acord perquè, de fet, és el que 
havia plantejat el seu Grup per a 2014. 

Tot seguit comenta que, com ha dit avui el Sr. Vidal, els ajuntaments són les administracions que tenen 
la gent a prop i ho diu perquè en qüestió de 10 dies, a dos municipis del migjorn de Mallorca, s’ha 
aprovat per unanimitat la construcció d’un parc de bombers. Un és Santanyí i l’altre és ses Salines. 

Les peticions d’aquests dos ajuntaments no és pel fet de tenir un parc en el seu municipi sinó perquè 
veuen que el temps de reacció, en cas d’algun incident greu, no és suficient perquè estan coberts pel 
parc de bombers de Felanitx allà on els bombers han de treballar més hores de les que toquen 
precisament per la manca de personal. 

Si a hores d’ara hi hagués un parc de bombers a Santanyí o a ses Salines, no tendrien personal per 
dotar-los i potser haurien de destinar les instal·lacions a fer-hi exposicions de pintura o coses 
semblants. 

Per concloure, remarca que el Grup Socialista pensa que la qüestió de personal hauria de ser, 
evidentment, la primera prioritat mentre que la segona ha de ser el manteniment d’infraestructures i, si 
fos necessari, la construcció de noves infraestructures d’emergències. 

El Sr. COLL MARTORELL comenta que la construcció d’un parc de bombers a la zona de Santanyí 
també és una prioritat de l’equip de govern ja que el temps de resposta, en cas d’una emergència per la 
zona de Cala d’Or, és molt gran. 

En aquest sentit anuncia que el proper dilluns està prevista una reunió a Santanyí per mirar, juntament 
amb el batle, la possibilitat de tenir un local per als bombers. Això no vol dir que per l’any que ve ja 
puguin tenir creat el parc de bombers, però sí que és qüestió d’anar fent-ne passes. 

Pel que fa als Bombers de Palma, fa saber que no s’ha pogut arribar a un enteniment, tot i que s’ha 
intentat en moltes ocasions, per mirar de compartir recursos però de moment no s’ha aconseguit res i 
sembla que no serà possible fer-ho. 
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PUNT 16. INTERPEL·LACIÓ QUE FORMULA EL SR. JUAN FONT 
MASSOT SOBRE VISITES CULTURALS A SEU DEL CONSELL DE 
MALLORCA DE PALAU REIAL. 
 
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:  Visites culturals a seu del Consell de Mallorca de Palau Reial. 
 

La Sra. PALOU (MÉS per Mallorca) comenta que MÉS per Mallorca es va plantejar presentar aquesta 
interpel·lació perquè li interessa saber a quins col·lectius s’adrecen les ofertes de visita; quina resposta 
tenen aquests col·lectius; si s’ha detectat un increment de visites a la casa; en quins segments de 
població s’ha produït aquest increment; si hi ha demanda que se superposi, és a dir, en cas de 
sol·licituds de visites per al mateix dia, quina prioritat se n’estableix i com es prioritzen les visites que 
pot acollir la seu del Consell de Mallorca. 

El Sr. JUAN (conseller executiu de Presidència) anuncia que donarà resposta a aquelles qüestions de 
les quals disposa de dades atès que no sabia exactament en quin sentit seria la interpel·lació i, per això, 
voldria que li formulàs les preguntes per escrit al marge que ara puguin contestar en relació a les dades 
de què disposa en aquests moments. 

No obstant això, una vegada que li arribi l’acta d’aquesta sessió amb totes les preguntes que li ha 
formulat, independentment que les hagi presentades per escrit o no, les contestarà amb les dades 
correctes i així evitarà donar resposta incorrectes sobre alguns extrems que ara per ara desconeix com 
és, per exemple, com s’ha d’actuar en cas de superposició de dos col·lectius. 

Les dades que sí pot oferir són les relatives a les xifres sobre les visites al Consell de Mallorca que li ha 
passat el departament de Protocol i, en aquest sentit, comenta que l’any 2011 varen visitar el Consell de 
Mallorca 1.544 persones, l’any 2012 el varen visitar 1.737 persones, l’any 2013 el visitaren 3.051 
persones i durant el primer semestre de 2014 ja l’han visitat unes 1.305 persones. 

Aquestes xifres denoten un clar increment en el nombre de visites al Consell de Mallorca, increment 
que algunes ocasions gairebé ha duplicat la xifra de l’any anterior com, per exemple, en 2013 respecte 
a 2012. 

També assenyala que s’ha fet un esforç des de Protocol perquè abans el servei es prestava a través 
d’una empresa adjudicatària i ara se fa sense cap cost, la qual cosa ha suposat un estalvi de 12.557 
euros. 

Actualment les vies per formalitzar les sol·licituds de visita són a través de pàgina web del Consell de 
Mallorca, on es pot fer la petició de visita per correu electrònic a l’adreça 
visites@conselldemallorca.net, i també a través del telèfon 971173819. 

El personal del Departament de Presidència (Protocol) és l’encarregat de fer les gestions de recepció de 
les peticions així com i l’exposició dels diferents aspectes que s’expliquen durant les visites. 

Per altra banda, hi ha un altres accés a les visites que és a través del programa “Palma Educa” que 
elabora uns recorreguts, bàsicament per a escoles, que inclouen una visita conjuntament a l’Ajuntament 
de Palma, al Consell de Mallorca i al Parlament de les Illes Balears. 

Al marge d’aquests conductes generals, les visites poden venir també des de Vicepresidència de 
Cultura, Patrimoni i Esports que, mitjançant una circular remesa a totes les associacions de gent gran i 



 66

de segona edat de Mallorca, posa a l’abast d’aquestes associacions el servei de visites durant el mes de 
desembre. 

També es reben visites amb motiu de les jornades de portes obertes que se celebren coincidint amb el 
Dia de les Illes Balears i amb la Diada de Mallorca. 

Així mateix, les visites també les poden canalitzar a través de qualsevol departament del Consell de 
Mallorca que vulgui donar a conèixer l’edifici a entitats, associacions o col·lectius vinculats amb les 
seves activitats. 

Per acabar, fa notar que aquestes són, bàsicament, les línies d’organització de les visites d’acord amb la 
informació facilitada per Protocol i reitera que si ha deixat de contestar algun aspecte és perquè no 
disposa en aquests moments de la informació però ho farà quan tengui constància escrita de les 
preguntes plantejades. 

 

PREGUNTES 

 

PUNT 17. PREGUNTA QUE FORMULA EL SR. JAUME GARAU SALAS AL 
SR. JOAN ROTGER SEGUÍ (TANCAMENT MONESTIR DE SANTA 
ELISABETH) 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 
Què pensa fer el seu Departament davant la situació del tancament del monestir de 
Santa Elisabeth, per tal de protegir aquest Bé d’Interès Cultural?  
 

El Sr. GARAU (PSOE) formula la pregunta en els seus termes. 

El Sr. ROTGER (vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports) assenyala que, si bé la pregunta és 
breu, la resposta és prou complexa. 

En aquests moments la responsabilitat del Consell de Mallorca consisteix en el seguiment del 
compliment de totes les obligacions que té l’Ordre de Sant Jeroni inherents a la declaració de BIC del 
monestir. 

S’han mantengut converses amb la diòcesi i s’han duit a terme una sèrie d’accions i reunions en relació 
a l’arxiu del convent que ha estat traslladat al convent d’Inca. Aquest arxiu documental és molt valuós i 
està dipositat actualment a Inca, havent-se fet un seguiment del seu trasllat. 

Tot seguit explica que no pot avançar esdeveniments per tal de no ingerir en el procediment però, no 
obstant això, informa que el Consell de Mallorca està exercint el seguiment i la vigilància que li 
pertoca. 

Per altra banda ressalta que el monestir té un valor molt important en la vida conventual de tot Mallorca 
i és el primer monestir que deixa de tenir l’ús de destinar-se a la vida conventual religiosa. 

Remarca que el Consell de Mallorca posarà un interès especial en l’aplicació de la normativa i la llei de 
manera estricta però també adverteix que és necessari obrir un debat amb la diòcesi i amb les ordres per 
cercar un ús per a aquest convent. 

Afegeix que, segons li consta, l’ordre religiosa està en converses amb la diòcesi encara que, ara per ara, 
no tenen constància si hi continuarà la vida conventual però assegura que el Consell de Mallorca 
seguirà amb especial atenció i sensibilitat aquest tema. 
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PUNT 18. PREGUNTA QUE FORMULA EL SR. JAUME COLOM ADROVER 
AL SR. JOAN ROTGER SEGUÍ (CONJUNT ESCULTÒRIC EL “SANT 
SEPULCRE”). 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 

En relació al conjunt escultòric denominat el “Sant Sepulcre”, original de l’escultor 
Josep Llimona, que va esser retirat del seu emplaçament original situat al cementiri de 
Sóller, pot informar el Sr. VicePresident de quines gestions ha fet en relació a 
n’aquest tema i, en especial, si hi ha intenció d’instruir un expedient administratiu per 
a la declaració d’aquest conjunt escultòric com a BIC? 

 

El Sr. COLOM (PSOE) formula la pregunta en els seus termes. 

El Sr. ROTGER (vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports) confirma que s’han mantengut les 
entrevistes esmentades així com l’interès del Consell de Mallorca en relació a aquest conjunt escultòric. 

Aquestes reunions han servit per tenir coneixement del parer de la comissió de seguiment d’aquest 
conjunt escultòric i el darrer tràmit que s’ha duit a terme és de data 25 de juny i ha consistit en 
sol·licitar a l’Ajuntament de Sóller l’expedient administratiu municipal i també les resolucions 
adoptades per tal de valorar si s’han pres les mesures adients per a la conservació del grup escultòric. 

Fa notar que el grup escultòric forma part de catàleg municipal i que, per tant, l’Ajuntament de Sóller té 
competències a l’hora de la seva protecció. 

El Consell de Mallorca està fent un seguiment d’aquest expedient i comenta que el valor de l’escultura 
i del conjunt funerari de l’escultor Llimona és reconegut i precisament els tècnics del seu Departament 
estan valorant la possibilitat de declarar-lo bé d’interès cultural. 

Aquesta declaració de BIC s’ha d’estudiar perquè la majoria dels cementeris antics mallorquins tenen 
valors cultural que van més enllà dels simples drets funeraris d’enterrament. També li consta que 
l’Ajuntament de Sóller està elaborant un informe per tal de determinar la titularitat d’aquest conjunt 
funerari. 

Per acabar, reitera que el Consell de Mallorca està seguint aquest tema amb interès amb la idea de 
preservar el valor cultural d’aquest conjunt funerari i està en contacte amb l’Ajuntament de Sóller 
perquè acompleixi les obligacions que li corresponen des del moment que el conjunt està catalogat. 
 
PUNT 19. PREGUNTA QUE FORMULA LA SR. SILVIA CANO JUAN A LA 
SRA. CATALINA CIRER ADROVER (PRESTACIÓ ECONÒMICA CONTRA 
VIOLÈNCIA DE GÈNERE) 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 

Moltes de les dones que no poden accedir a la prestació econòmica de la Llei integral 
contra la violència de gènere (article 27) són derivades a RMI. Quina valoració fa 
d'aquest protocol, quantes dones han estat derivades i reben prestació actualment? 
Pensa que el finançament és suficient?  

 

La Sra. CANO (PSOE) formula la pregunta en els seus termes. 

La Sra. CIRER (consellera executiva de Benestar Social) respon que, en realitat, no hi ha, des de la 
secció d’Igualtat, un protocol de derivació directa cap a RMI sinó que se deriven cap a tècniques 
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orientadores del Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB) a l’efecte que, si les dones víctimes de 
violència tenen actituds per poder treballar, puguin cobrar la renda activa d’inserció (RAI). 

L’informe d’ocupabilitat que emet el SOIB determina si una dona víctima està en condicions de fer 
feina (en aquest cas, se li tramitarà la RAI) o si no hi està (en aquest cas, se li tramitaran les ajudes de 
l’article 27). 

Per tal que aquesta tasca se faci amb la màxima celeritat i comoditat per a l’usuari, l’IMAS es coordina 
amb el personal tècnic del SOIB amb el qual mantenen un contacte continuat. 

En els supòsits que no es pugui cobrar RAI ni l’ajuda de l’article 27 és quan es deriva l’usuari cap a la 
treballadora social del seu centre municipal de referència i serà aquest personal tècnic que valorarà 
quina ajuda pot percebre i, si aquesta és la renda mínima d’inserció, es tramitarà i se’n farà el 
corresponent expedient. 

Cal recordar que la renda mínima d’inserció és una ajuda subsidiària de qualsevol altra i també que 
dins els perfils prioritaris de renda mínima hi ha el de les dones víctimes de violència de gènere. 

Per facilitar la tasca de valoració de les treballadores socials dels centres municipals, des de l’IMAS les 
informen puntualment de les concessions d’ajudes de l’article 27 que afecten a les seves usuàries i, de 
la mateixa manera, existeix una relació entre la secció d’Igualtat de l’IMAS amb la secció de 
Prestacions per compartir informació sobre les ajudes concedides a l’empara de l’article 27. 

Per concloure, li diu a la Sra. Cano que li farà arribar una relació d’usuaris, d’un tipus d’ajuda i de 
l’altre, que hagin passat per les seccions d’Igualtat i de Prestacions de l’IMAS. 
 
PUNT 20. PREGUNTA QUE FORMULA EL SR. JOAN FONT MASSOT 
(DOTACIÓ ECONÒMICA CELEBRACIÓ ANY MIQUEL DELS SANTS 
OLIVER) 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 

Quines activitats i amb quina dotació econòmica es tenen previstes en l’ambit de la 
celebració de l’any Miquel dels Sants Oliver acordat per unanimitat per aquest ple? 

El Sr. FONT (MÉS per Mallorca) formula la pregunta en els seus termes. 

El Sr. ROTGER (vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports) li respon que les activitats que estan 
concretades per recordar la persona i les obres de Miquel dels Sants Oliver són un cicle de conferències 
que s’organitzarien a la Misericòrdia els dies 4, 11 i 18 de novembre d’enguany i una exposició 
complementària que seria itinerant. 

També, des de Cultura en Xarxa, en 2015 s’oferirà als ajuntaments la possibilitat de disposar d’aquest 
cicle de conferències i de l’exposició itinerant. Igualment s’estan mantenint converses amb 
l’Ajuntament de Campanet per tal de coordinar que les distintes activitats es complementin i no se 
superposin. 

Pel que fa a la partida econòmica, informa que no la pot concretar en aquest moment però assenyala 
que és evident que les accions esmentades tenen una repercussió econòmica. 

Finalment indica que tot el que ha explicat és una pinzellada de les activitats previstes en el programa i 
que informa el Sr. Font puntualment conforme es vagi completant el programa d’activitats. 

 

PUNT 21. PREGUNTA QUE FORMULA EL SR. JOAN FONT MASSOT 
(VALORACIÓ POLÍTICA AVANTPROJECTE LLEI AGRÀRIA). 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
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Quin és el contingut, i quina és la seva valoració política, dels informes el·laborats 
pels tècnics del Consell de Mallorca sobre el projecte de Llei Agrària? 

El Sr. FONT (MÉS per Mallorca) anuncia que vol modificar lleugerament la pregunta perquè una part 
ja ha estat contestada i observa que actualment l’avantprojecte de la llei agrària es troba al Parlament de 
les Illes Balears i vol conèixer la valoració política que el conseller executiu d’Urbanisme i Territori fa 
d’aquesta llei. 

El Sr. ROVIRA (conseller executiu d’Urbanisme i Territori) comenta que ja ha contestat per escrit i 
afegeix que no li consta l’existència de cap informe de tècnics del Consell de Mallorca sobre 
l’avantprojecte de la llei agrària i, per tant, no hi ha cap valoració en no haver-hi cap informe. 

En quant a la seva opinió personal, diu que quan l’avantprojecte sigui oficial, es tramiti i tothom el 
conegui, aleshores se’n farà una opinió però, de moment, l’única opinió que té ja li ha comentat al 
conseller responsable d’aquest projecte que, quan sigui presentat amb un contingut oficial, serà quan 
podran opinar al respecte. 

 

INFORMACIÓ DELS CONSELLERS EXECUTIUS 

No n’hi ha. 
 

PRECS 

No se’n formulen. 

 

III) DESPATX EXTRAORDINARI 
 

No n’hi ha. 
 

La presidenta aixeca la sessió, de la qual, com a secretari general, estenc aquesta acta  
amb plecs de paper números de A Nº 8593 a  A  Nº 8707. 

El secretari general     La presidenta 
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DECRETS 
PRESIDÈNCIA 

     

DEPARTAMENT DATA 
DECRET 

TEMA COMENTARI DESTINATARI IMPORT 

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

16/04/14 PREPARACIÓ I 
INTERPOSICIÓ 

RECURS DE CASSACIÓ CONTRA 
SENTÈNCIA NÚM.267/2014 

NÚM.D.56/14  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

19/04/14 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT INSTRUCCIÓ 
NÚM.1 DE PALMA, DILIGÈNCIES 
PRÈVIES 684/2014 

NÚM.D.52/14  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

19/04/14 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT INSTRUCCIÓ 
NÚM.4 DE PALMA, DILIGÈNCIES 
PRÈVIES 3564/2014 

NÚM.D.53/14  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

19/04/14 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT INSTRUCCIÓ 
NÚM.3 DE PALMA, DILIGÈNCIES 
PRÈVIES 3179/2014 

NÚM.D.51/14  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

19/04/14 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT INSTRUCCIÓ 
NÚM.3 DE MANACOR, DILIGÈNCIES 
PRÈVIES 3318/2013 

NÚM.D.57/14  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

19/04/14 INTERPOSICIÓ RECURS APEL.LACIÓ CONTRA 
SENTÈNCIA NÚM.149/2014, 
ACTUACIONS P.O 102/10 

NÚM.D.55/14  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

19/04/14 COMPAREIXENÇA DAVANT LA SALA TERCERA DEL 
T.SUPRERM EN EL RECURS 
CASSACIÓ, ACTUACIONS 303/2011 

NÚM.D.49/14  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

19/04/14 COMPAREIXENÇA EXECUCIÓ HIPOTECÀRIA 1125/2013 
DEL JUTJAT DE 1ERA. INSTÀNCIA 
NÚM.2 DE MANACOR 

NÚM.D.44/14  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

11/06/14 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT INSTRUCCIÓ 
NÚM.3 DE PALMA, D.P 3636/2013 

NÚM.D.68/14  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

11/06/14 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT 
CONT.ADMINISTRATIU NÚM.2 DE 
PALMA P.O 55/14 

NÚM.D.71/14  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

11/06/14 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT SOCIAL NÚM.3 
DE PALMA, ACTUACIONS 482/14 

NÚM.D.58/14  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

11/06/14 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT INSTRUCCIÓ 
NÚM.5 DE PALMA, DILIGÈNCIES 
PRÈVIES 766/2013 

NÚM.D.59/14  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

11/06/14 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT INSTRUCCIÓ 
NÚM.5 DE PALMA, D.P. 991/2013 

NÚM.D.64/14  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

11/06/14 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT INSTRUCCIÓ 
NÚM.1 DE MANACOR, D.P 878/2014 

NÚM.D.70/14  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

11/06/14 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT INSTRUCCIÓ 
NÚM.5 DE PALMA, DILIGÈNCIES 
PRÈVIES 608/2013 

NÚM.D.72/14  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

11/06/14 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT INSTRUCCIÓ 
NÚM.5 DE PALMA, D.P 2407/2013 

NÚM.D.67/14  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

11/06/14 INTERPOSICIÓ RECURS APEL.LACIÓ CONTRA LA 
SENTÈNCIA 200/2014, P.O 114/2013 

NÚM.D.74/14  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

11/06/14 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT INSTRUCCIÓ 
NÚM.9 DE PALMA, DILIGÈNCIES 
PRÈVIES 1431/14 

NÚM.D.62/14  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

11/06/14 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT INSTRUCCIÓ 
NÚM.12 DE PALMA, DILIGÈNCIES 
PRÈVIES 1087/2014 

NÚM.D.63/14  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

11/06/14 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT INSTRUCCIÓ 
NÚM.1 DE MANACOR, DILIGÈNCIES 
PRÈVIES 2296/2011 

NÚM.D.73/14  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

11/06/14 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT INSTRUCCIÓ 
NÚM.3 INCA, D.P 1061/2013 

NÚM.D.65/14  
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ASSESSORIA 
JURÍDICA 

11/06/14 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT INSTRUCCIÓ 
NÚM.1 INCA D.P 952/2013 

NÚM.D.66/14  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

11/06/14 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT INSTRUCCIÓ 
NÚM.1 INCA D.P 2923/2013 

NÚM.D.69/14  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

26/05/14 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT 
CONT.ADMINISTRATIU NÚM.1 DE 
PALMA, P.O 56/14 

NÚM.D.60/14  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

26/05/14 PREPARACIÓ I 
INTERPOSICIÓ 

RECURS CASSACIÓ CONTRA LA 
SENTÈNCIA NÚM.276/2014 

NÚM.D.61/14  

COOPERACIÓ 
LOCAL 

19/04/14 AVOCAR LA COMPETÈNCIA PER SIGNAR 
CONVENIS DE COL.LABORACIÓ 
ENTRE AUTORITAT PORTUÀRIA 
ILLES BALEARS I CIM 

  

COOPERACIÓ 
LOCAL 

11/06/14 NOMENAMENT MEMBRES DE LA COMISSIÓ DE 
SEGUIMENT PREVISTA AL CONVENI 
DE COL.LABORACIÓ SIGNAT ENTRE 
AUTORITAT PORTUÀRIA DE LES IB I 
EL CIM EN MATÈRIA DE PREVENCIÓ I 
EXTINCIÓ INCENDIS 

SANTIAGO ROVIRA  

HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/04/14 ABONAMENT AJUDA ESCOLARITAT JOAN ANTONI RAMONELL 
MIRALLES 

 

HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

19/04/14 INCLOURE NÓMINA MES DE JUNY 2014, PER 
DIETES PER ASSISTÈNCIA A PLE 

VEURE RELACIÓ  

HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

12/05/14 APROVACIÓ 
EXPEDIENT 

LIQUIDACIÓ PRESSUPOST DEL 
CONSELL DE MALLORCA 
CORRESPONENT EXERCICI 2013 

 22234578,02 

HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

15/05/14 APROVACIÓ 
EXPEDIENT 

LIQUIDACIÓ PRESSUPOST DE 
INSTITUT MALLORQUÍ AFERS 
SOCIALS CORRESPONENT EXERCICI 
2013 

 4627001,61 

HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

15/05/14 APROVACIÓ 
EXPEDIENT 

LIQUIDACIÓ PRESSUPOST DE 
INSTITUT ESPORT HÍPIC DE 
MALLORCA CORRESPONENT 
EXERCICI 2013 

 973425,28 

HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

15/05/14 APROVACIÓ 
EXPEDIENT 

LIQUIDACIÓ PRESSUPOST DE 
AGÈNCIA DE PROTECCIÓ DE LA 
LEGALITAT URBANÍSTICA DE  
MALLORCA CORRESPONENT 
EXERCICI 2013 

 790597,64 

HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26/05/14 INFORME 
PROPOSTA 

AMORTITZACIÓ ANTICIPADA DELS 
PRÈSTECS SUBSCRITS ALS TERMES 
DEL REIAL DECRET LLEI 8/2011 

  

HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

11/06/14 MODIFICACIÓ DECRET DE 26 DE MAIG DE 2014 PER 
ERROR MATERIAL 

  

MEDI AMBIENT 26/05/14 MODIFICACIÓ I 
PRÒRROGA 

CONTRACTE RELATIU AL SERVEI DE 
RECOLLIDA SELECTIVA DE PAPER-
CARTÓ, VIDRE I ENVASOS 
LLEUGERS ILLA DE MALLORCA ZONA 
1/LOT 1 I ZONA 2/LOT2 

  

MEDI AMBIENT 11/06/14 ESTIMAR RECURS ALÇADA CONTRA LA 
RESOLUCIÓ DE LA CONSELLERA 
EXECUTIVA DEL DEPARTAMENTE DE 
MEDI AMBIENT DE DATA 21 DE MARÇ 
2014 

I.M.S  

PROMOCIÓ 
SOCIOCULTUR
AL 

11/06/14 APROVACIÓ 
REVISCIÓ DE 
PREUS 

CONTRACTE RELATIU AL LLOGUER 
DEL LOCAL SITUAT AL CARRER PIUS 
XII DE MANACOR 
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URBANISME I 
TERRITORI 

20/04/14 APROVAR 
INICIALMENT 
DECRET 

PROJECTE TRAÇAT DE LA VARIANT 
NORD INCA. 

  

URBANISME I 
TERRITORI 

05/06/14 ADJUDICACIÓ CONTRACTACIÓ OBRES 
CORRESPONENTS AL PROJECTE 
CONSTRUCTIU DE NOUS ACCESSOS 
A SON FERRIOL I SON LLÀTZER, 

UTE: OBRAS Y 
PAVIMENTACIONES MAN, 
I ALTRES 

 

URBANISME I 
TERRITORI 

09/06/14 REDISTRIBUCIÓ 
DESPESA  

I REVISIÓ PREUS PER A LA PRIMERA 
PRÒRROGA DE CONTRACTE 
SERVEIS CONSERVACIÓ XARXA 
CARRETERES CIM ZONA 7 
EXP.19/2009 

  

 

 
 
RESOLUCIONS 
CONSELLERS 

     

DEPARTAMENT DATA 
DECRET 

TEMA COMENTARI DESTINATARI IMPORT 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

14/05/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20140512 
UNITAT EMERGÈNCIES Q/2014/653 

TALLERES COMINO 
LUQUE SL 

3572,83 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

14/05/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20140513 
UNITAT EMERGÈNCIES Q/2014/654 

TERCERS VARIS 2217,05 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

14/05/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20140514 
UNITAT EMERGÈNCIES Q/2014/655 

TERCERS VARIS 2041,77 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

14/05/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20140515 
UNITAT EMERGÈNCIES Q/2014/656 

TERCERS VARIS 2260,66 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

15/05/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DISPOSAR RECONEIXER OBLIGACIÓ 
SUBMINSTRAMENT ENERGIA 
ELECTRICA PARCS BOMBERS 
CONSELL DE MALLORCA 

ENDESA ENERGIA, SA 
UNIPERSONAL 

4686,56 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

16/05/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20140516 
UNITAT EMERGÈNCIES Q/2014/670 

TERCERS VARIS 2397,35 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

20/05/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20140519 
UNITAT EMERGÈNCIES Q/2014/685 

VIAJES CAMPANARIO 295 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

20/05/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20140520 
UNITAT EMERGÈNCIES Q/2014/688 

TERCERS VARIS 1932,36 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

22/05/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20140521 
UNITAT EMERGÈNCIES Q/2014/701 

TERCERS VARIS 2500,36 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

22/05/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20140523 
UNITAT EMERGÈNCIES Q/2014/707 

CANON ESPAÑA SA 1016,4 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

22/05/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20140522 
UNITAT EMERGÈNCIES Q/2014/709 

TERCERS VARIS 3118,71 
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DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

12/05/14 INCLUSIÓ NÒMINA 
PER DIETES 

INCLUSIÓ EN NÒMINA 
INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL 
SERVEI 

PAC 106,38 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

20/05/14 ALTRES ASSISTÈNCIA CONSTITUCIÓ 
TRIBUNAL QUALIFICADOR CONCURS 
BORSA TÈCNIQUES SUPERIOR 
EDUCACIÓ INFANTIL 

AJUNTAMENT ALARÓ, 
A.C.M., B.S.V. 

 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

20/05/14 ANUL·LACIÓ 
RESOLUCIÓ 

ANUL·LACIÓ RESOLUCIÓ INCLUSIÓ 
NÒMINA DESPESES 
QUILOMETRATGE  

VICEPRESIDENT 
CULTURA, PATRIMONI I 
ESPORTS,  R.L.R. 

 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

13/05/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. Q/2014/644 
COOPERACIÓ LOCAL 

TERCERS VARIS 3479,48 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

23/05/14 ALTRES AUTORITZACIÓ PER ÚS VEHICLE AGRUPACIÓ D'OCI I 
ESPORTIVA DE BOMBERS 
DEL CONSELL DE 
MALLORCA 

 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

26/05/14 ALTRES ASIGNACIÓ DE TASQUES A.C.B. A.C.B.  

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

27/05/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20140526 
UNITAT EMERGÈNCIES Q/2014/731 

GUILLERMO LOPEZ 
PAJARES 

1080 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

27/05/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20140527 
UNITAT EMERGÈNCIES Q/2014/733 

TERCERS VARIS 2944,21 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

27/05/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20140528 
UNTAT EMERGÈNCIES Q/2014/734 

TERCERS VARIS 3031,6 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

23/05/14 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA TERCERS VARIS 2418,34 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

30/05/14 APROVAR 
EXPEDIENT 
CONTRACTACIÓ 

APROV. EXP. AUT. DISP. REC. OBLI. 
DESP INDEM. D'ANYS PERJUDICIS 
PER  RENÚNCIA CdM D'UN 
CONTRACTE ADJ. (Q/2014/699) 

GRAM ILLES BALEARS 21 
S.L. 

20407,01 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

29/05/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20140529 
UNITAT EMERGÈNCIES Q/2014/751 

TERCERS VARIS 2727,95 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

02/06/14 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

RECTIF RES. DATA 27/03/2014 
D'AUTORITZAR, DISPOSAR I 
RECONEIXER OBLIGACIONS 
RELACIÓ FRES. 45/13000/20140329 

TERCERS VARIS 1119,47 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

02/06/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ FRA. RELACIÓ 
Q/2014/764 RELATIVES 
SUBMINISTRAMENT CALENDARIS 
BOMBERS I ASPANOB  

ASPANOB- L'AGÈNCIA 
ESTATAL DE 
L'ADMINISTRACIÓ 
TRIBUTÀRIA 

990 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

02/06/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ RES. 45/13000/20140525 
UNITAT EMERGÈNCIES Q/2014/765 

MALLORQUIMICA SA 1210 
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DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

03/06/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20140601 
UNITAT EMERGÈNCIES Q/2014/774 

TERCERS VARIS 2334,16 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

04/06/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20140602 
UNITAT EMERGÈNCIES Q/2014/781 

MOTORISA SA. 4276,26 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

04/06/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20140603 
UNITAT EMERGÈNCIES Q/2014/782 

TERCERS VARIS 2247,19 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

05/06/14 ASSISTÈNCIA 
TÈCNICA MUNICIPAL 

ASSISTÈNCIA CONSTITUCIO 
TRIBUNAL QUALIFICADOR CONCURS 
ORDINARI PROVEIR LLOC TREBALL 
INTERVENCIÓ 

AJUNTAMENT ALARÓ, 
F.M.P. I F.H.A. 

 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

09/05/14 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT 

COMISSIÓ  SERVEIS CURS 
INTERVENCIONS EN MEDIS 
PERILLOSOS IMP2 A FRANÇA 

J.S.N. 2045 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

14/05/14 ALTRES AUTORITZACIÓ PROVA LOCAL TIR A 
GUÀTLERA 

S.C. PORRERES  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

13/05/14 ALTRES AUTORITZACIÓ PROVA LOCAL 
COMPACK SPORTING 

S.C. ALGAIDA  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

13/05/14 ALTRES AUTORITZACIÓ PROVA PUNTUABLE 
TIR AL COLOMÍ 

S.C. PORRERES  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

14/05/14 ALTRES AUTORITZACIÓ PROVA PUNTUABLE 
TIR AL COLOMÍ 

S.C. SANT LLORENÇ  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

15/05/14 ALTRES CANVI TITULAR VEDAT PM-11869 B.F.F.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

15/05/14 ALTRES CANVI TITULAR VEDAT PM-11868 B.F.F.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

14/05/14 ALTRES AUTORITZACIÓ DESCASTAMENT 
CABRES BORDES PER DANYS A 
L'AGRICULTURA VEDAT PM-11833 

F.S.F.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

12/05/14 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0254/13 

G.LL.M. 1003,28 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

12/05/14 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0227/13 

G.V. 902 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

12/05/14 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0196/13 

M.B.R. 451 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

16/05/14 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0148/13 

J.F.C. 451 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

16/05/14 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0173/13 

B.N.T. 451 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

16/05/14 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0174/13 

J.T.P. 451 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

16/05/14 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0255/13 

D.S.A. 451 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

16/05/14 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0185/13 

A.R.P. 120 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

16/05/14 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0244/13 

E.C.M. 505,06 
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DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

16/05/14 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0246/13 

M.A.C.M. 451 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

13/05/14 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0262/13 

J.Mª.M.J. 96,04 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

16/05/14 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0240/13 

B.C.C. 129,01 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

09/05/14 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
PS14/0005 

N.Y.N. 101 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

16/05/14 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0147/13 

J.M.A. 451 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

14/05/14 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

AUTORITZACIÓ DESPLAÇAMENT 
COMISSIÓ SERVEIS 

J.A.A.R  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

19/05/14 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

AUTORITZACIÓ DESPLAÇAMENT 
COMISSIÓ SERVEIS 

P.A.F.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

19/05/14 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

AUTORITZACIÓ DESPLAÇAMENT 
COMISSIÓ SERVEIS 

Mª.C.E.R.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

14/05/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS A LA RELACIÓ 
Q/2014/394 RELATIVES 
SUBMINISTRAMENT DE BÉNS O 
SERVEIS REFUGI TOSSALS VERDS 

REBERSEC, S.L. 575,2 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

19/05/14 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES ALMACENES RULLAN, S.A. 348,48 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

15/05/14 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES ALMACENES RULLAN, S.A. 348,48 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

15/05/14 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES SOCIEDAD ESTATAL DE 
CORREOS Y 
TELEGRAFOS, S.A. 

756,63 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

20/05/14 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

AUTORITZACIÓ DESPLAÇAMENT 
COMISSIÓ SERVEIS 

J.M.H.T.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

15/05/14 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
PS14/0006 

F.L.V.M. 404 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

13/05/14 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0231/13 

T.R.G. 303 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

19/05/14 ALTRES ATORGAMENT CERTIFICACIÓ 
QUALITAT CAÇA MAJOR VEDAT PM-
10612 

Mª.A.R.S.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

19/05/14 ALTRES AUTORITZACIÓ CONTROL TUDONS I 
COLOMS  

M.R.R.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

20/05/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS A LA RELACIÓ 
Q/2014/687 RELATIVES 
SUBMINISTRAMENT BÉNS O SERVEIS 
REFUG SON AMER 

RELACIÓ Q/2014/687 668,37 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

22/05/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS A LA RELACIÓ 
Q/2014/702 RELATIVES 
SUBMINISTRAMENT BÉNS O SERVEIS 
REFUG SON AMER 

REBERSEC, S.L. 603,72 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

22/05/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS A LA RELACIÓ 
Q/2014/449 RELATIVES 
SUBMINISTRAMENT BÉNS O SERVEIS 

RELACIÓ Q/2014/449 1887,25 
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REFUG SON AMER 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

15/05/14 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES RELACIÓ Q/2014/659 703,27 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

19/05/14 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES ALMACENES RULLAN, S.A. 138,69 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

22/05/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIONS FCC, S.A. I LUMSA UTE 65874,8 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

22/05/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ FCC, S.A. I LUMSA UTE 52369,29 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

22/05/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ MELCHOR MASCARÓ, 
S.A., NET I FRESC, S.L. I 
HERMANOS PALLICER 
PONS, S.A. UTE 

24645,56 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

20/05/14 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ COMPTABLE 
J/2014/67 

750 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

22/05/14 ALTRES AMPLIACIÓ VEDAT PM-11058 S.C. LA PAZ  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

22/05/14 ALTRES CANVI TITULAR VEDAT PM-11112 ES RACÓ D'ARTÀ, S.L.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

22/05/14 ALTRES CANVI TITULAR VEDAT PM-12061 C.B.V.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

20/05/14 ALTRES APROVACIÓ PTC RÈGIM ESPECIAL 
VEDAT PM-10847 

S.C. PUIG DEN MARRON  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

21/05/14 ALTRES AUTORITZACIÓ CONTROL TUDONS 
VEDAT PM-10494 

J.J.P.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

21/05/14 ALTRES AUTORITZACIÓ REALITZACIÓ PROVA 
LOCAL TIR AL COLOMI 

S.C. SA POBLA  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

23/05/14 ALTRES CANVI TITULAR VEDAT PM-10145 S.J.C.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

27/05/14 ALTRES TRANSITORIA D'AMPLIACIÓ DE LA 
VIGÈNCIA DE DETERMINADES 
LLICÈNCIES DE CAÇA 

?  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

26/05/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS A LA RELACIÓ 
Q/2014/713 RELATIVES AL 
SUBMINISTRAMENT DE BÉNS O 
SERVEIS REFUGI SON AMER 

REBERSEC, S.L. 230,37 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

26/05/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DISPOSAR I RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

VIAJES HALCON, S.A. 549,78 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

26/05/14 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES EMPRESA MUNICPAL DE 
AGUAS Y 
ALCANTARILLADO, S.A. 

553,75 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

26/05/14 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES BENDIX, S.A. 51,85 
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DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

26/05/14 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES J. MUNNE MAQUINARIA 
AGRICOLA, S.L. 

3755,99 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

21/05/14 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES RELACIÓ Q/2014/693 715,04 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

26/05/14 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES RELACIÓ Q/2014/728 653,49 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

23/05/14 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ COMPTABLE 
J/2014/72 

2500 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

21/05/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS A LA RELACIÓ 
Q/2014/695 RELATIVES AL 
SUBMINISTRAMENT DE BÉNS O 
SERVEIS REFUGI SON AMER 

FRANJA ROJA, S.L. 308,99 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

26/05/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS A LA RELACIÓ 
Q/2014/6718 RELATIVES AL 
SUBMINISTRAMENT DE BÉNS O 
SERVEIS REFUGI SON AMER 

RELACIÓ Q/2014/718 1086,55 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

21/05/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS A LA RELACIÓ 
Q/2014/694 RELATIVES AL 
SUBMINISTRAMENT DE BÉNS O 
SERVEIS REFUGI MULETA 

GLORIA MALLORQUINA, 
S.A. 

418,43 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

26/05/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ 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 

23/05/14 ALTRES SEGREGACIÓ VEDAT PM-11169 A.T.R.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

28/05/14 ALTRES CANVI TITULAR VEDAT PM-10215 A.R.F.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

28/05/14 ALTRES AMPLIACIÓ VEDAT PM-11081 S.C. ARTA  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

15/05/14 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ14/0014 

F.M.A. 451 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

28/05/14 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0241/13 

L.B.G. 2034,29 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

23/05/14 ALTRES RECONEIXEMENT RESPONSABILITAT 
I PAGAMENT ANTICIPAT SANCIÓ 
CZ14/0027 

B.F.F. 451 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

27/05/14 INICIAR EXPEDIENT MODIFICACIÓ ORDENANÇA 
REGULADORA PREUS PUBLICS 
REFUGIS 

?  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

28/05/14 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ GARANTIA DEFINITIVA 
DATA 21/12/2004  

CONSTRUCCIONES DE 
OBRAS PÚBLICAS 
CRESPÍ, S.L. 

2379,38 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

26/05/14 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES J.M.B. 457,38 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

26/05/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS A LA RELACIÓ 
Q/2014/721 RELATIVES AL 
SUBMINISTRAMENT DE BÉNSO 
SERVEIS REFUGI MULETA 

PANIFICADORA FRAU, 
S.A. 

683,44 
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DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

29/05/14 INCLUSIÓ NÒMINA 
PER DIETES 

INCLUSIÓ EN NÒMINA 
INDEMNITZACIONS PER RAÓ SERVEI 

J.A.A.R.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

29/05/14 INCLUSIÓ NÒMINA 
PER DIETES 

INCLUSIÓ EN NÒMINA 
INDEMNITZACIONS PER RAÓ SERVEI 

P.A.F.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

29/05/14 INCLUSIÓ NÒMINA 
PER DIETES 

INCLUSIÓ EN NÒMINA 
INDEMNITZACIONS PER RAÓ SERVEI 

Mª.C.E.R.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

29/05/14 INCLUSIÓ NÒMINA 
PER DIETES 

INCLUSIÓ EN NÒMINA 
INDEMNITZACIONS PER RAÓ SERVEI 

P.A.F.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

29/05/14 INCLUSIÓ NÒMINA 
PER DIETES 

INCLUSIÓ EN NÒMINA 
INDEMNITZACIONS PER RAÓ SERVEI 

J.M.H.T.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

20/05/14 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

AUTORITZACIÓ DESPLAÇAMENT 
COMISSIÓ SERVEIS 

J.M.H.T.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

30/05/14 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

APROVACIÓ, AUTORITZACIÓ I 
DISPOSICIÓ DESPESA 
SUBMINISTRAMENT MATERIAL PEL 
MANTENIMENT SENYALITZACIÓ 
RUTES SENDERISTES 

?  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

28/05/14 ALTRES AUTORITZACIÓ DESCASTAMENT 
CABRES BORDES PER DANYS 
AGRICULTURA VEDAT PM-11092 

J.M.R.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

28/05/14 ALTRES AUTORITZACIÓ CANVI DIES DE CAÇA 
VEDAT PM-12136 

F.X.S.R.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

28/05/14 ALTRES AUTORITZACIÓ CANVI DIES DE CAÇA 
VEDAT PM-10469 

F.X.S.R.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

28/05/14 ALTRES AUTORITZACIÓ ÝUS INSTAL·LACIONS 
I EDIFICACIONS FINCA CAPOCORB 
PER REALITZACIÓ PROVA RRCC 

S.C. SELVA  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

02/06/14 ALTRES PRÌORROGA PROGRAMA CARACTER 
TEMPORAL ONTRACTACIÓ UNITAT 
CONTROL CONTRACTE RECOLLIDA 
SELECTIVA RESIDUS 

FCC-LUMSA / UTE 
RESENETMA 

 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

03/06/14 ALTRES AUTORITZACIÓ EXPOSICIÓ MOTOS 
HISTÒRIQUES AL REFUGI DE CAN 
BOI 

M.D.S.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

04/06/14 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
PS14/0004 

D.M.D.S. 101 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

29/05/14 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR 
PS14/0005 

N.Y.N. 101 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

28/05/14 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0086/13 

H.R. 101 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

28/05/14 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0086/13 

P.C.L. 1262 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

03/06/14 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0114/13 

M.A.C.Q. 202 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

28/05/14 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ0061/13 

C.R.M. 101 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

05/06/14 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR 
PS14/0004 

R.M.D.S. 101 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

03/06/14 ALTRES AUTORITZACIÓ CANVI DIES DE CAÇA 
SENSE MODIFICACIÓ PRESSIÓ 

L.B.B.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

03/06/14 ALTRES AMPLIACIÓ VEDAT PM-10789 A i G.T.R.  
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DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

05/06/14 ALTRES AMPLIACIÓ VEDAT PM-11227 S.C. MANACOR  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

30/05/14 ALTRES CANVI TITULAR VEDAT PM-10315 A.F.C.V.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

30/05/14 ALTRES SEGREGACIÓ VEDAT PM-11450 J.R.M.N.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

05/06/14 ALTRES AUTORITZACIÓ REALITZACIÓ PROVA 
TIR AL COLOMÍ VEDAT PM-12165 

S.C. BÚGER  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

05/06/14 ALTRES AUTORITZACIÓ REALITZACIÓ PROVA 
TIR AL COLOMÍ VEDAT PM-11484 

S.C. SA POBLA  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

05/06/14 ALTRES AUTORITZACIÓ REALITZACIÓ PROVA 
TIR AL COLOMÍ VEDAT PM-10646 

S.C. ALCÚDIA  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

05/06/14 ALTRES AUTORITZACIÓ REALITZACIÓ PROVA 
CAÇA PERDIU AMB CA DE MOSTRA  

S.C. POLLENÇA  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

05/06/14 ALTRES AUTORITZACIÓ CAPTURA TUDONS I 
COLOMS 

D.S.T.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

04/06/14 ALTRES AUTORITZACIÓ CAPTURA TUDONS I 
COLOMS 

M.R.R.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

09/06/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ MELCHOR MASCARÓ, 
S.A., NET I FRESC, S.L. I 
HERMANOS PALLICER 
PONS, S.A. UTE 

13075,62 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

09/06/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ MELCHOR MASCARÓ, 
S.A., NET I FRESC, S.L. I 
HERMANOS PALLICER 
PONS, S.A. UTE 

26055,86 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

09/06/14 ALTRES PRÒRROGA I REVISIÓ PREUS 
CONTRACTE LLOGUER FINCA 
CAPOCORB 

M.M.M. 32413,82 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

12/06/14 ALTRES AMPLIACIÓ REFUGI FAUNA LA 
BISBAL 

C.M.P.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

09/06/14 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA 
FIXA.  

RELACIÓ COMPTABLE 
J/2014/87 

2500 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

09/06/14 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA 
FIXA.  

RELACIÓ COMPTABLE 
J/2014/86 

1683,22 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

04/06/14 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA 
FIXA.  

RELACIÓ COMPTABLE 
J/2014/84 

300 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

06/06/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS  A LA RELACIÓ 
Q/2014/797 RELATIVES AL 
SUBMINISTRAMENT BÉNS O SERVEIS 
REFUGI MULETA 

RELACIÓ Q/2014/797 2208,61 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

16/05/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS  A LA RELACIÓ 
Q/2014/665 RELATIVES AL 
SUBMINISTRAMENT BÉNS O SERVEIS 

RELACIÓ Q/2014/665 4207,83 
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REFUGI MULETA 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

04/06/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS  A LA RELACIÓ 
Q/2014/780 RELATIVES AL 
SUBMINISTRAMENT BÉNS O SERVEIS 
REFUGI MULETA 

ELECTRICA SOLLERENSE, 
S.A. 

973,42 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

04/06/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS  A LA RELACIÓ 
Q/2014/779 RELATIVES AL 
SUBMINISTRAMENT BÉNS O SERVEIS 
REFUGI MULETA 

RELACIÓ Q/2014/779 2492,29 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

05/06/14 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES COMPAÑIA 
CONCESIONARIA TÚNEL 
DE SÓLLER, S.A. 

1157,15 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

06/06/14 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES LA HERRAMIENTA 
BALEAR, S.A. 

865,15 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

10/06/14 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES RELACIÓ Q/2014/817 2198,93 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

11/06/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ FCC I LUMSA UTE 44054,36 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

11/06/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ FCC I LUMSA UTE 62874,87 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

11/06/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ FCC I LUMSA UTE 51164,35 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

11/06/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ FCC Y LUMSA UTE 27385,8 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

10/06/14 ALTRES AUTORITZACIÓ DESCASTAMENT 
CABRES BORDES AL VEDAT PM-
12093 

M.I.E.  

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

30/04/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Despeses de D.I.Projectes OFITA INTERIORES, SA 3108,22 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

30/04/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Quota maig Grups Polítics Grup polític PP,PSIB-PSOE i 
Grup polític Coalició Mes 
Per Mallorca 

16933,56 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

31/03/14 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT 

Saló Internacional de Turisme de 
Catalunya 

Sr. Lorenzo Q. Ll. 0 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

03/04/14 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

Març (116km) Sr. Joan A. B 27,86 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

03/04/14 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

Març (319km.) Sra. Carmen E.F. 76,6 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

04/04/14 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

Març (60km) Sra. Cristina S.E. 14,41 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

04/04/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2014/378 (Residus solids i telefonia). AENA AEROPUERTOS, SA  131,29 
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DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

04/04/14 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

Març (56km.) Sr.Josep R. F. 13,45 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

07/04/14 ADJUDICACIÓ 
EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ 

"Manteniment i actualització de diferents 
llicències d'enes CAD" 

SEMICONDUCTORES I 
SISTEMAS, SA 

11281,13 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

08/04/14 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

J/2014/38 D.I.Projectes 3,22 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

08/04/14 INICIAR EXPEDIENT Modificació projecte d'obres de la 
raforma interior del refugi de Tossals 
Verds. 

D.I.Projectes 0 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

09/04/14 INICIAR EXPEDIENT Projecte d'enllumenat energia solar 
fotovoltàica del tunel Monnàber. 

D.I.Projectes 0 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

09/04/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Servei de telecomunicacions del CIM-
Fact.CE13-M-203 de 31/12/2014 

CABLEUROPA, SAU 18452,5 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

09/04/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2014/468 febrer 14 Gabinent Premsa CANON ESPAÑA, SA 703,12 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

09/04/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Fact.núm.841404713 de 8/3/14 CANON ESPAÑA, SA 166,58 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

09/04/14 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

J/2014/39 Febrer 2014 CORREOS Y 
TELEGRAFOS, SA 

741,46 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

10/04/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2014/474 Taxa de residus sólids 
úrbans 

AJUNTAMENT DE PALMA 406,86 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

11/04/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Fact.ADM14000001732 de 31/12/2013 
Servei de Telecomunicaciones del CIM 
Lot2 

TELEFONICA MOVILES 
ESPAÑA, SAU 

6890,59 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

24/03/14 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT 

Assistencia al Salon Radonnèe a París 
dies 28-30/3/2014 

Sra.Mª Paz J.J. 0 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

15/04/14 ALTRES Redistribució de la despesa al 
Serv.manteniment del Programa de 
gestió de RRHH. 

CARLOS CASTILLA 
INGENIEROS, SA 

52496,02 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

15/04/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Contracte de subministrament d'energia 
elèctrica per al CIM a Raixa al 2014 

ENDESA ENERGIA SAU 2310,16 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

15/04/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Fact.núm.01/2014 de 30/1/2014 
contracte de fotografia d'actes 
protocol·laris del CIM 

Sra. Mercedes R.S. 1548,8 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

15/04/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Fact. núm.010/2014 de 28/2/2014 
contracte de fotografia d'actes 
protocol·laris del CIM. 

Sra.Mercedes R.S. 919,6 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

15/04/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Fact.núm.R2/2013 de 16/12/13 contracte 
de fotografia d'actes protocol·laris del 
CIM 

Sra.Mercedes R.S. 2093,3 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

16/04/14 INCLUSIÓ NÒMINA 
PER DIETES 

Assistencia al Saló Internacional de 
Turisme de Catalunya  

Sr. Lorenzo A. Q Ll. 450,99 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

16/04/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2014/507 Subscripción al diari Ara per 
D.I.Projectes 

EDICIONS PERIÒDIQUES 
ARA-BALEARS SL 

340,05 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

16/04/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Despeses de D.I.Projectes al 2014 AKHA EDICIONS I 
PROJECTES CULTURALS, 
SL 

17672,2 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

22/04/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Fact. núm.28-A4Z0-000125 de 
10/1/2014Telecomunicacions gener 2014 

TELEFONICA MOVILES 
ESPAÑA, SAU 

6981,22 
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DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

11/04/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2014/475 Diversos segons relació 
adjunta 

4085,47 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

14/04/14 INCLUSIÓ NÒMINA 
PER DIETES 

Assistencia al Salon Radonnèe a París 
dies 28-30/3/2014 

Sra. MªPaz Jiménez  591,45 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

22/04/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Fact. núm.28-B4Z0-000126 de 10/2/2014 
Telecomunicacions febrer 2014 
 

TELEFONICA MOVILES 
ESPAÑA S.A.U. 

6981,23 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

22/04/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Fact. núm.CE14-M-8 de data 31/1/2014 
Telecomunicacións gener de 2014 

CABLEUROPA S.A.U. 18452,5 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

22/04/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Fact.núm.28-C4Z0-000125 de 
13/03/2014 Telecomunicacions març 
2014 

TELEFONICA MOVILES 
ESPAÑA S.A.U. 

6981,23 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

22/04/14 APROVACIÓ 
LIQUIDACIÓ 

Implantació d'una intranet col·laborativa 
e les biblioteques municipals de Mallorca 

IN2 INGENIERIA DE LA 
INFORMACIÓN, SL 

0 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

24/04/14 INCLUSIÓ NÓMINA 
INDEMNITZACIÓ 

Assitencia a la Diputació d'Alacant relatiu 
a l'implantació del Firmadoc i fact. 
electrónica. 

Sr. Antoni Barceló T. 87,6 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

24/04/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2014/527 Despeses de març del Tunel COMPAÑIA 
CONCESIONARIA DEL 
TUNEL DE SOLLER, SA 

10,1 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

24/04/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Factres. pel servei de procurador/a dia 
26 febrer 2014 (3) 

Sra. MªLuisa Vidal F. 7415,82 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

25/04/14 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

J/2014/41 Correspondencia de març de 
D.I.Projectes 

CORREOS Y 
TELEGRAFOS, SA 

7,4 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

28/04/14 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

J/2014/36 canvia per J/2014/43  Diversos segons relació 
adjunta 

516,02 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

29/04/14 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

Trasllat de justificació J/2014/44 Diversos segons relació 
adjunta 

682,2 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

29/04/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2014/557 Fotocopies gener/ 
subministrament d'aigua 

CANON ESPAÑA, 
SA/MANANTIAL DE SALUT, 
SL 

218,05 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

29/04/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2014/556 Texto en castellà-català 
d'historia de Raixa//Subministrament 
d'aigua per Raixa 

JAUME LLABRES 
M.//DELIVRA. SLU 

458,7 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

29/04/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2014/555 Diversos segons relació 
adjunta 

541,72 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

29/04/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2014/554  Diversos segons relació 
adjunta 

3491,14 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

29/04/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Contract. menor servei "Manteniment 
eina d'escriptori remot (Citrix)" 

Informàtica El Corte Inglés, 
SA 

5724,86 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

29/04/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Quota gener 2014 de serveis de zones 
wifi al Centre Cultural Misericòrdia, 
refugis Muleta, Son Amer, Raixa i Arxiu 
General. 

TELCONET BALEAR, SL 296,45 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

29/04/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Quota febrer 2014 de serveis de zones 
wifi al Centre Cultural Misericòrdia, 
refugis Muleta, Son Amer, Raixa i Arxiu 
General. 

TELCONET BALEAR, SL 296,45 
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DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

29/04/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Quota març 2014 de serveis de zones 
wifi al Centre Cultural Misericòrdia, 
refugis Muleta, Son Amer, Raixa i Arxiu 
General. 

TELCONET BALEAR, SL 296,45 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

29/04/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2014/558 Diversos segon relació 
adjunta  

3015,24 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

24/04/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Quota febrer 2014 de la Secretaria 
Técnica de Presidència. 

CANON ESPAÑA, SA 167,1 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

30/04/14 INICIAR EXPEDIENT Per declaració  de la prescripció del dret 
al reconeixement pel CIM per obligacions 
reclamades a SGAE. 

Secretaria Tecn. Presidència 667,29 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

30/04/14 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

Impost de bens inmobles de les oficines 
turistiques a Plaça Reina i C/Soletat 
exercici 2012  

Ajuntament de Palma 0 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

24/04/14 INCLUSIÓ NÓMINA 
INDEMNITZACIÓ 

Assitencia a la Diputació d'Alacant relatiu 
a l'implantació del Firmadoc i fact. 
electrónica. 

Sra. Beatriu Salvà G. 87,6 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

02/05/14 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT 

Per assistir a acció formativa a Praga Sra. Joana Mª Massanet L. 0 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

02/05/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Quota de març. F.Nº841406895 
de8/4/2014 
Gabinet de Premsa 

CANON ESPAÑA, SA 166,58 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

02/05/14 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

Trasllat J/2014/57  ORGANS DE GOVERN 271,27 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

02/05/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Quota març F.nº841046897 de 8/4/2014 
Secretaria técnica de Presidència. 

CANON ESPAÑA, SL 167,1 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

02/05/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Fact.nº050/13A de 7/10/2014 
Procediment de venda del be immoble 
Can Domenge. 

BUFETE COCA Y 
ASOCIADOS SL 

30250 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

05/05/14 APROVACIÓ 
LIQUIDACIÓ 

Subministrament i implantació d'una eina 
de continguts de l'intranet. 

IN2 INGENIERIA DE LA 
INFORMACIÓN, SL 

39996,8 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

08/05/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Quota 2014  Federación Española de 
Municipios y Provincias 
(FEMP) 

48686,16 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

08/05/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2014/610 Despeses de 2014 D.I.PROJECTES 103,82 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

09/05/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Recurs de casació 4333/11 contra la 
sentencia 423/11 

SR.ALEJANDRO 
GONZALEZ S. 

53,62 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

12/05/14 INICIAR EXPEDIENT "Programa per a l'anàlisi, revisió i 
actualització dels serveis i tràmits que 
s'han d'oferir a través de la Seu 
Electrònica del CIM" 

Servei d'Informàtica 0 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

12/05/14 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

Anul·lar J/2014/35 per import de 349,71 Sr. Alex Martino Bennasar 345,96 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

12/05/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Quota d'abril 2014 de serveis de zones 
wifi al Centre Cultural Misericòrdia, 
refugis Muleta, Son Amer, Raixa i Arxiu 
General. 

TELCONET BALEAR, SL 296,45 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

12/05/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Manteniment del SICALWin i GpMet 
corresponent al 2º trimestre de 2014 

SAGE AYTOS, S.L.U. 5425,35 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

12/05/14 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT 

Per assistir a activitat formativa de 
Registres administratius. 

Sra. Carina Llufriu E. 200 
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DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

12/05/14 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

J/2014/63 despeses del Servei 
d'Informàtica. 

Sr. Alex Martino B. 345,96 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

13/05/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2014/648 D.I.PROJECTES 2160 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

14/05/14 COMPENSACIÓ 
HORES FORMACIÓ 

Curs:"Ús i maneig del llibre d'estil del 
Govern". 20h. 

Sra. MªMagdalena Nadal A. 0 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

14/05/14 COMPENSACIÓ 
HORES FORMACIÓ 

Curs:" Subjectes i objectes en la 
contractació administrativa". 15h 

Sra. MªMagdalena Nadal A. 0 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

14/05/14 APROVACIÓ 
LIQUIDACIÓ 

Relatiu al servei de direcció de la 
defensa jurídica del CIM 

BUFETE COCA Y 
ASOCIADOS, SL 

0 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

14/05/14 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

J/2014/65 despeses del servei 
d'Informàtica 

Sr. ALEX MARTINO B. 102,11 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

14/05/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2014/637 fotocòpias OITs CANON ESPAÑA, SA 171,87 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

14/05/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Manteniment del antivíric corporatiu de 
març 

INFORMÀTICA EL CORTE 
INGLES, SA 

11475,15 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

03/06/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

APROVAR,AUTORITZAR, DISPOSAR I 
RECONÈIXER L'OBLIGACIÓ 
DERIVADA DE LES FACTURES 
INCLOSES EN LA RELACIÓ 
Q/2014/767 

DIVERSOS SEGONS 
RELACIÓ ADJUNTA 

5206,75 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

05/06/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DISPOSICIÓ DE LA DESPESA I 
RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ 
DERIVAT DE LES FACTURES DEL 
CONTRACTE DE  PUBLICITAT 
,ANUALITAT 2013, D'ACORD A  L'ART. 
26.2.B DEL RD 500/1990, A CÀRREC 
DE DIVERSES PARTIDES DE 
PUBLICITAT 
 

DI 7, SL 67761,45 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

05/06/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ 
DERIVAT DE LES FACTURES DEL 
CONTRACTE PUBLICITAT, ANUALITAT 
2013, D'ACORD A L'ART. 26.2.B DEL 
RD 500/1990, DE LA PARTIDA 
DEL.G.PREMSA, AMB POPOSTA 
ENDÓS 

DI 7, SL 48323,99 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

09/06/14 ALTRES RESOL. CONSELLERA HISENDA 
D'ABONAMENT FACTURES 
CONTRACTE DE PUBLICITAT 
ANUALITAT 2013, A CÀRREC DE LA 
PARTIDA DE L G.PREMSA, D'ACORD 
A L'ART. 26 B DEL RD 500/1990  I 
ACCEPTACIÓ ENDÒS  

DI 7 SL - COLONYA CAIXA 
ESTALVIS POLLENÇA 

48323,99 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16/05/14 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLICENCIA/PERMIS/INCAPACITAT 
TEMPORAL - IT COMPLMENT 100% 

APR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16/05/14 CONCESSIÓ 
LLICÈNCIA 

LLICENCIA/PERMIS/ INCAPACITAT 
TERMPORAL - LLICENCIA SENSE 
SOU 

MPR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16/05/14 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLICENCIA /PERMIS/INCAPACITAT 
TEMPORAL - IT COMPLIMENT 100% 

CAAA  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20/05/14 NOMENAMENT 
FUNCIONARI INTERÍ 

NOMENAMENT  I/O PRESA 
POSSESSIO AL LLOC TREBALL (ART 
10.1.c LLEI 7/2007 I ART 15.2.d LLEI 
3/2007) 

AAQV  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20/05/14 NOMENAMENT 
FUNCIONARI INTERÍ 

NOMENAMENT I/O PRESA 
POSSESSIO LLOC TREBALL (ART 
10.1.c LLEI 2/2007 I ART 15.2.d LLEI 
7/2007) 

MMFG  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23/05/14 FINALITZACIÓ 
CONTRACTE 
LABORAL 

BAIXA - EXTINCIO CONTRACTE MCBU  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23/05/14 EFECTES PER 
JUBILACIÓ 

BAIXA - JUBILACIO FORÇOSA AHP  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/05/14 NOMENAMENT 
FUNCIONARI INTERÍ 

NOMENAMENT I/O PRESA 
POSSESSIO LLOC TREBALL ( ART 
10.1. 
a LLEI 7/2007 I ART 15.2.a LLEI 3/2007) 

MSSG  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20/05/14 PERMIS 
MATERNITAT/PATER
NITAT 

LLICENCIA / PERMIS / INCAPACITAT 
TEMPORAL - PRESTACIO 
MATERNITAT 

MMBB  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20/05/14 CONCESSIÓ 
LLICÈNCIA 

LLICENCIA / PERMIS / INCAPACITAT 
TEMPORAL - LACTANCIA 
ACUMULADA PART MULTIPLE 

MMBB  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/05/14 CONCESSIÓ 
LLICÈNCIA 

LLICENCIA / PERMIS/ INCAPACITAT 
TEMPORAL -  LLICENCIA SENSE SOU 

VGG  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/05/14 PERMIS 
MATERNITAT/PATER
NITAT 

LLICENCIA / PRMIS / INCAPACITAT 
TEMPORAL - FINALITZACIO PERMIS 

JABG  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/04/14 ALTRES ACTIVITAT FORMATIVA TALLER 
PRACTIC RESOLUCIONS 
ADMINISTRATIVES 

MCBF  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/05/14 CONCESSIÓ 
LLICÈNCIA 

LLICENCIA/ PERMIS / INCAPACITAT 
TEMPORAL -  PERMIS NO RETRIBUIT 

GSC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/05/14 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLICENCIA  / PERMIS / INCAPACITAT 
TEMPORAL  - IT COMPLEMENT 100% 

LVA  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26/05/14 ALTRES LLICENCIA / PERMIS / INCAPACITAT 
TEMPORAL - IT  PERMIS NO 
RETRIBUIT  

MNM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26/05/14 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) 

SCS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/05/14 CONTRACTACIÓ 
PERSONAL 
LABORAL 

CONTRACTACIO REGIM LABORAL 
GUARDA VIGILANT  DRAGRONERA l 
PER DPT MEDI AMBIENT 

FMS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26/05/14 ABONAMENT 
CURSOS 

GRATIFICACIO PER REALITZACIO 
CURS  

LQJ 1440 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26/05/14 ABONAMENT 
CURSOS 

GRATIFICACIO PER REALITZACIO 
CURS 

JBV 576 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

28/05/14 ALTRES REMISSIO INSS EXPEDIENT 
INCAPACITAT TEMPORAL 

ANG  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/06/14 ALTRES INCLUSIO NOMINA AJUDES 
PROTESIS 

PERSONAL ADSCRIT AL 
CIM 

2886 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

29/05/14 ABONAMENT 
CURSOS 

GRATIFICACIO REALITZACIO CURS MCBF 576 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

29/05/14 ABONAMENT 
CURSOS 

GRATIFICACIO PER REALITZACIO 
CURS 

CRB 576 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30/05/14 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

NOMENAMENT I/O PRESA 
POSSESSIO AL LLOC TREBAL 

FMP  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30/05/14 CONCESSIÓ 
LLICÈNCIA 

LLICENCIA / PERMIS / INCAPACITAT 
TEMPORAL - LLICENCIA SENSE SOU 

GSC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

29/05/14 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

RECTIFICACIO EN PART RESOLUCIO 
CONCESSI BESRETA 

MJGB  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

27/05/14 RETENCIONS DE 
NÒMINES 

RETENCIONS JUDICIALS I 
ADMINISTRATIVES APLICADES 
PERSONAL CIM DINS NOMINA MAIG 
2014 

PERSONAL ADSCRIT AL 
CIM 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

27/05/14 APROVACIÓ 
NÒMINA 

APROVACIO NOMINA MAIG 2014 PERSONAL ADSCRIT AL 
CIM 

2791062,15 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/06/14 BORSA INTERINS CONVOCATORIA 2 BORSES GUARDA 
VIGILANT SA DRAGONERA PER 
CONCURS DE MERITS AMB 
CARACTER INTERINITAT 

ALTRES  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30/05/14 REDUCCIÓ 
JORNADA LABORAL 

REDUCCIO JORANDA  PJGA  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

09/05/14 ALTRES ACTIVITAT FORMATIVA CURS 
TREBALL PEDRA MARES: ARCS 

FUNDACIO LABORAL 
CONSTRUCCIO  

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20/05/14 ALTRES SOL·LICITUD PERMIS RETRIBUIT PER 
DEURE INEXCUSABLE  PER CURA 
FILL 

AOL  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

15/05/14 BORSA INTERINS LLISTA DEFINITIVA ADMESOS 
EXCLOSOS  PER BORSE OPERADOR 
COUMUNICACIONS ER 
PROCEDIMENT CONCURS MERITS 
AMB CARACTER INTERINITAT  

VARIS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

15/05/14 BORSA INTERINS DECLARACIO DE BORSES 
EXHAURIDES   DE PERSONAL 
FUNCIONARI INTERI PER 
TRANSCURS DE 3 ANYS  

ALTRES  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

14/05/14 BORSA INTERINS LLISTA DEFINITIVA ADMESOS I 
EXCLOSO 2 BORSES TECNIC 
AUXILIAR OOPP 

ALTRES  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13/05/14 BORSA INTERINS CORRECCIO ERRDES RESOLUCIO 5 
MAIG 2014  PER CONSTITUIR 
BORSES MECANIC INSPECTOR itv 

altres  



 87

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

19/05/14 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

PROCES PER COMBRIT PER 
COMISSIO SERVEIS VOLUNTARIA 
CAP SEECCIO TECNICA SERVEI 
INSPECCIO TENICA VEHICLES  

ALTRES  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

19/05/14 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

RELACIO FACTURES 
54/92060/20140516 DPT HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

PERSONES FISIQUES I 
JURIDIQUES   

5586,92 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/05/14 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

RELACIO FACTURES 
54/22110/201440522 PER RECEPTES 
DISPENSADES MARÇ 2014 

PERSONAL CIM  2430,2 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/05/14 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

RELACIO FACTURES 
54/22110/20140521 PER RECEPTES 
DISPENSADES FEBRER 2014 

PERSONAL CIM  2325,84 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/06/14 ALTRES ABONAMENT LIQUIDACIO VACANCES JCBU  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/06/14 ALTRES LLICENCIA / PERMIS /INCAPACITAT 
TEMPORAL -  MATERNITAT EN 
FAVOR L'ALTRE POGRENITOR 

DJ LM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/06/14 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS 
FILLA ARQUITECTURA  

CMG 65,55 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/06/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI BEF  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/06/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI LAG  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/06/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI CMP  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/06/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI JMCM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/06/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI JFO  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/06/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI EGM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/06/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI FMS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/06/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI WMG  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/06/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI ANG  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/06/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI APC  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/06/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI PSA  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/06/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI ALA  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/06/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI MGTS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/06/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI JLSM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/06/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI PPVO  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/06/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI CJPS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/06/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI BSG  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/06/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI AST  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/06/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI FMP  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/06/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI CFT  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/06/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI MFG  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/06/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI RSM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/06/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIONS   ASISA, ASISTENICA 
SANITARIA 
INTERPROVINCIAL 
SEGUROS, S.A 

32317,36 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/06/14 RETENCIONS DE 
NÒMINES 

RETENCIONS SINDICALS MAIG 2014 SINDICATS   

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/06/14 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

CONCESSIO COMPLEMENT 
PRODUCTIVITAT SERGENTS/CAPS 
ZONA BOMBERS PER GUARDIES 
LOCALITZACIO - MARZ 2014 

LAMU 575,17 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/06/14 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

CONCESSIO COMPLEMENT  
PRODUCTIVITAT SERGENTS/CAPS 
ZONA BOMBERS PER GUARDIES 
LOCALITZACIO - COMPLEMENTARI  
MARÇ 2014 

GBP 1519,85 
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/06/14 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

CONCESSIO COMPLEMENT 
PRODUCTIVITAT SERGENTS/CAPS 
ZONA BOMBERS PER GUARDIES 
LOCALITZACIO 

PERSONAL ADSCRIT AL 
COS BMBERS 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/06/14 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

COMCESSIO COMPLEMENTS 
PRODUCTIVITAT 

PERSONAL ADSCRI AL 
SERVEI BOMBERS 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/06/14 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

CONCESSIO COMPLEMENT 
PRODUCTIVITAT SOTS-OFICIAL 
SERVEI BOMBERS 

PERSONAL ADSCRIT AL 
SERVEI BOMBERS 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/06/14 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

CONCESSIO COMPLEMENT 
PRODUCTIVITAT CAP SERVEI 
BOMBERS PER REALIZACIO 
GUARDIES DE LOCALITZACIO 

SRV 4207,59 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/05/14 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

GUARDIES REFORÇ PARCS 
BOMBERS - GENER 2014 

PERSONAL ADSCRIT 
PARCS BOMBERS 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/05/14 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

GUARDIES REFORÇ PARCS 
BOMBERS  - FEB 2014 

PERSONAL ADSCRIT AL 
COS BOMBERS  

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/05/14 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

GUARDIES REFORÇ PARCS 
BOMBERS - MARÇ 2014 

PERSONAL ADSCRIT COS 
BOMBERS 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/06/14 ALTRES DE COMPLIMENT SENTENCIA Nº18 
DE 16 GENER 2014 JUTJAT DE LO 
SOCIAL Nº 4 CONTRA EL CIM 

MMV  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30/05/14 RECONEIXEMENT 
SERVEIS PREVIS 

RECONEIXEMENT TEMPS SERVEIS A 
EFECTES COMPUT TRIENNIS 

AFAG  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30/05/14 RECONEIXEMENT 
SERVEIS PREVIS 

REXONEIXEMENT TEMPS SERVEIS 
EFECTES COMPUT TRIENNIS 

SVJ  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30/05/14 RECONEIXEMENT 
SERVEIS PREVIS 

RECPMEOXE,EMT TE,`S SERVEOS A 
EFECTES COMPUT TRIENNIS 

JPP  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30/05/14 RECONEIXEMENT 
SERVEIS PREVIS 

RECONEIXEMENT TEMPS SERVEIS A 
EFECTES COMPUT TRIENNIS 

BMR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30/05/14 RECONEIXEMENT 
SERVEIS PREVIS 

RECONEIXEMENT TEMP'S SERVEIS A 
EFECTES COMPUT TREINNIS 

CSG  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30/05/14 RECONEIXEMENT 
SERVEIS PREVIS 

RECONEIXMENT TEMPS  SERVEIS A 
EFECTES COMPUT TRIENNIS 

MOC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30/05/14 RECONEIXEMENT 
SERVEIS PREVIS 

RECONEIXEMENT TEMPS SERVEIS A 
FECTES COMPUT TRIENNIS 

RSA  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/06/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI CASA  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/06/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI CVV  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/06/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI CCL  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/06/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI MMC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/06/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI MSM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/06/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI MSM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/06/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI PBP  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/06/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI SMF  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/06/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI RRG  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/06/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI GFG  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/06/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI JERB  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/06/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI MASC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/06/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI MASC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/06/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI CNB  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/06/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI MFM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/06/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI JCM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/06/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI BFC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/06/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI MCSE  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/06/14 ABONAMENT 
CURSOS 

GRATIFICACIO PER REALITZACIO 
CURS  GESTIO CONTINGUTS WEB 
(MAIG-JUNY) 

FCC 576 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/06/14 ABONAMENT 
CURSOS 

GRATIFICACIO PER REALITZACIO 
CURS GESTIO CONTINGUTS 
PAGINES WEB(MARÇ-ABRIL) 

FCC 576 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

19/05/14 ALTRES ABONAMENT TRIENNIS CRB  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16/05/14 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

CONCESSIO BESTRETA  MJGB 954,6 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16/05/14 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

CONCESSIO BESTRETA  MJGB 954,6 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13/05/14 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

CONCESSIO BESTRETA VMS 1327,08 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13/05/14 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

CONCESSIO BESTRETA  SVC 1764,36 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26/05/14 ALTRES INCLUSIO NOMINA DESPESES 
DERIVADES TRAMITACIO PRORROGA 
CONDUIR VEHICLES  

JJAR 83,2 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26/05/14 ALTRES IN CLUSIO NOMINA DESPESES 
DERIVADES TRAMITACIO PRORROGA 
CONDUIR VEHICLES  

ACG 82,2 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/06/14 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

 CONCESSIO BESTRETA  RLL 1466,64 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/06/14 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZACIO, DISPOSICIIO I 
RECONEIXEMENT DESPESA 
RELATIVA INGRES QUOTES 
SEGURETAT SOCIAL MAIG 2014 

TRESORERIA GENERAL 
SEGURETAT SOCIAL 

1104081 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/06/14 ALTRES ABONAMENT TRIENNIS ASP  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/06/14 REDUCCIÓ 
JORNADA LABORAL 

REDUCCIO JORNADA  ECG  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/05/14 REDUCCIÓ 
JORNADA LABORAL 

REDUCCIO JORNADA  JABG  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/05/14 REDUCCIÓ 
JORNADA LABORAL 

REDUCCIO JORNADA  JMEG  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/05/14 REDUCCIÓ 
JORNADA LABORAL 

REDUCCIO JORNADA  JMEG  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

09/05/14 REDUCCIÓ 
JORNADA LABORAL 

REDUCCIO JORNADA  RFV  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/05/14 REDUCCIÓ 
JORNADA LABORAL 

REDUCCIO JORNADA  MMH  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

12/05/14 REDUCCIÓ 
JORNADA LABORAL 

REDUCCIO JORNADA  DJLM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/06/14 REDUCCIÓ 
JORNADA LABORAL 

REDUCCIO JORNADA  A,CB  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/06/14 REDUCCIÓ 
JORNADA LABORAL 

REDUCCIO JORNADA  ARP  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

09/06/14 REDUCCIÓ 
JORNADA LABORAL 

REDUCCIO JORNADA  LFC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/05/14 INICIAR EXPEDIENT EXPEDIENT AJUDA ESCOLARITAT JABG  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/05/14 INICIAR EXPEDIENT EXPEDIENT AJUDA PER 
ESCOLARITAT 

JCG  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

19/05/14 INICIAR EXPEDIENT EXPEDIENT AJUDA PER 
ESCOLARITAT 

MSSG  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

10/06/14 INICIAR EXPEDIENT EXPEDIENT AJUDA PER 
ESCOLARITAT 

FASS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/06/14 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

HORES EXTRAORDINARIES PERSONAL ADSCRIT AL 
DPT HISENDA I FUNCIO 
PUBLICA 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/06/14 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

HORES EXTRAORDINARIES PERSONAL ADSCRIT AL 
DPT HISENDA I FUNCIO 
PUBLICA 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/05/14 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

HORES EXTRAORDINARIES PERSONAL ADSCRIT AL 
DPT HISENDA I FUNCIO 
PUBLICA 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/05/14 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

HORES EXTRAORDINARIES  DPT URBANISME I 
TERRITORI 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13/05/14 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

HORES EXTRAORDINARIES  PERSONAL ADSCRIT DPT 
PRESIDENCIA 
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

10/06/14 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

HORES EXTRAORDINARIES  PERSONAL ADSCRIT DPT 
PRESIDENCIA OFICINES 
OIT 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

27/05/14 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

HORES EXTRAORDINARIES  PERSONAL ADSCRIT DPT 
PRESIDENCIA OFICINES 
OIT 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

27/05/14 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

HORES EXTRAORDINARIES  PERSONAL ADSCRIT DPT 
PRESIDENCIA OFICINES 
OIT 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

28/05/14 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

HORES EXTRAORDINARIES  PERSONAL ADSCRIT DPT 
HISENDA I FUNCIO 
PUBLICA - SERVEIS 
TECNICS 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/06/14 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

HORES EXTRAORDINARIES   PERSONAL ADSCRIT AL 
SERVEI EMERGENCIES 
FEBRER 2014 
 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/06/14 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

HORES EXTRAORDINARIES PERSONAL ADSCRIT 
SERVEI EMERGENCIES  
MARÇ 23014 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30/05/14 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

HORES EXTRAORDINARIES PERSONAL ADSCRIT AL 
DPT HISENDA I FUNCIO 
PUBLICA 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

01/06/14 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

HORES EXTRAORDINARIES PERSONAL ADSCRIT AL 
DPT URBANISME I 
TERRITORI 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26/05/14 ALTRES INCLUSIO NOMINA AJUDES PER 
PROTESIS  

CRGI 284 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26/05/14 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

DENEGACIO PROTESIS  GBF  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26/05/14 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

DENEGACIO PROTESIS FMP  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26/05/14 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

DENEGACIO PROTESIS JLFR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

28/05/14 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

DENEGACIO PROTESIS FSC  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

28/05/14 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

DENEGACIO PROTESIS FSC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

28/05/14 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

DENEGACIO PROTESIS JFSG  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

28/05/14 DESESTIMAR 
SOL·LICITUD 

DENEGACIO PROTESIS JAAR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

10/06/14 NOMENAMENT 
FUNCIONARI INTERÍ 

NOMENAMENT I/O PRESA 
POSSESSIO LLOC TREBALL  (ART 
10.1..c  LLEI 7/207 I ART 15.2.d LLEI 
3/2007) 

FASS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

06/06/14 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) 

MMNM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

09/06/14 NOMENAMENT 
FUNCIONARI INTERÍ 

NOMENAMENT I/O PRESA 
POSSESSIO LLOC TREBALL (ART 
10.1.a LLEI 7/2007 I ART 15.2.A LLEI 
3/2007)  

MSU  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

09/06/14 NOMENAMENT 
FUNCIONARI INTERÍ 

NOMENAMENT I/O PRESA POSESSIO 
LLOC TREBALL (ART 10.1.c LLEI 
7/2007 I ART 15.2.d LLEI 3/2007)    A 

AISS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/06/14 CESSAMENT EN 
LLOC DE TREBALL 

CESSAMENT EN LLOC TREBALL  JAGC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26/05/14 CESSAMENT EN 
LLOC DE TREBALL 

CESSAMENT EN LLOC TREBALL  AISS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

09/06/14 FINALITZACIÓ 
CONTRACTE 
LABORAL 

BAIXA- FI CONTRACTE  BIPM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

09/06/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI BBM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

09/06/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI FRF  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/06/14 RECONEIXEMENT 
SERVEIS PREVIS 

RECONEIXEMENT TEMPS SERVEIS A 
EFECTES COMPUT TRIENNIS 

MLM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/06/14 RECONEIXEMENT 
SERVEIS PREVIS 

RECONEIXEMENT TEMPS SERVEIS A 
EFECTES COMPUT TRIENNIS 

CPM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/06/14 RECONEIXEMENT 
SERVEIS PREVIS 

RECONEIXEMENT TEMPS SERVEIS A 
EFECTES COMPUT TRIENNIS 

SAN  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/06/14 RECONEIXEMENT 
SERVEIS PREVIS 

RECONEIXEMENT TEMPS SERVEIS A 
EFECTES COMPUT TRIENNIS 

JMGS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23/05/14 EFECTES PER 
JUBILACIÓ 

JUBILACIO AHP  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/06/14 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

COMISSIO SERVEIS  MCT  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

06/06/14 CONCESSIÓ 
LLICÈNCIA 

LLICENCI/ PERMIS / INCAPACITAT 
TEMPORAL - PERMIS NO RETRIBUIT 

MIMT  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

10/06/14 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLICENCIA/ PERMIS/ INCAPACITAT 
TEMPORAL - IT COMPLEMENT 100% 

MVD  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/06/14 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLICENCIA/ PERMIS/ INCAPACITAT 
TEMPORAL - IT COMPLEMENT 100% 

ELR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/06/14 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLICENCIA/ PERMIS/ INCAPACITAT 
TEMPORAL - IT COMPLEMENT 100% 

JMFE  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/06/14 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLICENCIA/ PERMIS/ INCAPACITAT 
TEMPORAL - IT COMPLEMENT 100% 

CAMJ  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

27/05/14 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLICENCIA/ PERMIS/ INCAPACITAT 
TEMPORAL - IT COMPLEMENT 100% 

MMCC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26/05/14 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLICENCIA/ PERMIS/ INCAPACITAT 
TEMPORAL - IT COMPLEMENT 100% 

FMS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20/05/14 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLICENCIA/ PERMIS/ INCAPACITAT 
TEMPORAL - IT COMPLEMENT 100% 

FJGV  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20/05/14 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLICENCIA/ PERMIS/ INCAPACITAT 
TEMPORAL - IT COMPLEMENT 100% 

AGG  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20/05/14 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLICENCIA/ PERMIS/ INCAPACITAT 
TEMPORAL - IT COMPLEMENT 100% 

GVV  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20/05/14 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLICENCIA/ PERMIS/ INCAPACITAT 
TEMPORAL - IT COMPLEMENT 100% 

RMMP  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

17/05/14 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLICENCIA/ PERMIS/ INCAPACITAT 
TEMPORAL - IT COMPLEMENT 100% 

ATC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16/05/14 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLICENCIA/ PERMIS/ INCAPACITAT 
TEMPORAL - IT COMPLEMENT 100% 

ACB  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

15/05/14 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLICENCIA/ PERMIS/ INCAPACITAT 
TEMPORAL - IT COMPLEMENT 100% 

ATC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

15/05/14 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLICENCIA/ PERMIS/ INCAPACITAT 
TEMPORAL - IT COMPLEMENT 100% 

RBO  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

15/05/14 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLICENCIA/ PERMIS/ INCAPACITAT 
TEMPORAL - IT COMPLEMENT 100% 

JFSG  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

15/05/14 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLICENCIA/ PERMIS/ INCAPACITAT 
TEMPORAL - IT COMPLEMENT 100% 

AST  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

15/05/14 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLICENCIA/ PERMIS/ INCAPACITAT 
TEMPORAL - IT COMPLEMENT 100% 

AST  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

15/05/14 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLICENCIA/ PERMIS/ INCAPACITAT 
TEMPORAL - IT COMPLEMENT 100% 

BMS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/06/14 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLICENCIA/ PERMIS/ INCAPACITAT 
TEMPORAL - IT COMPLEMENT 100% 

PDVM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/06/14 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLICENCIA/ PERMIS/ INCAPACITAT 
TEMPORAL - IT COMPLEMENT 100% 

BAM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

06/06/14 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLICENCIA/ PERMIS/ INCAPACITAT 
TEMPORAL - IT COMPLEMENT 100% 

JMFE  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

06/06/14 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLICENCIA/ PERMIS/ INCAPACITAT 
TEMPORAL - IT COMPLEMENT 100% 

MJRP  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

06/06/14 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLICENCIA/ PERMIS/ INCAPACITAT 
TEMPORAL - IT COMPLEMENT 100% 

JMBG  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

06/06/14 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLICENCIA/ PERMIS/ INCAPACITAT 
TEMPORAL - IT COMPLEMENT 100% 

AVF  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

06/06/14 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLICENCIA/ PERMIS/ INCAPACITAT 
TEMPORAL - IT COMPLEMENT 100% 

JMMF  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/06/14 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS 
FILL GRAU DRET 

JCLC 564,53 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/06/14 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

ABONAMENT BECA PER ESTUDIS 
FILL ENGINYERIA AERONAUTICA 

JFN  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

29/05/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

RECONEIXEMENT CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

IMAR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

27/05/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

RECONEIXEMENT CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

RMSQ  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

27/05/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

RECONEIXEMENT CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

MGT  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26/05/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

RECONEIXEMENT CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

MLMV  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26/05/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

RECONEIXEMENT CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

EGA  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26/05/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

RECONEIXEMENT CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

MGF  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26/05/14 REBUIG 
SOL.LICITUD 
CERTIFICAT 

RECONEIXEMENT CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

MJMP  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26/05/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

RECONEIXEMENT CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

MAEM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26/05/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

RECONEIXEMENT CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

FCQ  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23/05/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

RECONEIXEMENT CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

NENL  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

19/05/14 PRORROGA 
INTERINITAT 

PRORROGA PRESTACIO SERVEIS EN 
REGIM INTERINITAT PER AUMULACIO 
DE TASQUES 

SAN  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/06/14 PRORROGA 
INTERINITAT 

PRORROGA PRESTACIO SERVEIS EN 
REGIM INTERNITAT PER 
ACUMULACIO DE TASQUES 

JPP  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/06/14 PRORROGA 
INTERINITAT 

PRORROGA PRESTACIO SERVEIS EN 
REGIM INTERINITAT PER 
ACUMULACIO DE TASQUES 

CBR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13/05/14 ALTRES DENEGACIO DRET 100% 
RETRIBUCIONS SITUACIO IT 

JRL  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/05/14 ALTRES DEDUCCIO PROPORDIONA 
D'AHAVERS  A APLICAR A LA NOMINA  

MCPG  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/05/14 ALTRES DEDUCCIO PROPORCIONAL HAVERS 
A APLICAR A NOMINA  

RHL  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20/05/14 CONTRACTACIÓ 
PERSONAL 
LABORAL 

CONTRACTACIO REGIM LABORAL 
AUXILIAR INFORMACIO TURISTICA L  

JCG  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/06/14 ALTRES RESOLUCIO SOL·LICITUD 
CONSOLIDACIO GRAU ESTABLERT 
PER DIRECTORS GENERALS  

JRC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

15/05/14 ALTRES INCLUSIO NOMINA INDEMNITZACIO 
PER RAO SERVEI 

AGV  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

14/05/14 ALTRES SOL·LICITUD  FLEXIBILITAT HORARIA  CSG  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/06/14 ACCEPTAR 
RENÚNCIA / 
NOMENAMENT 

RENUNCIA REDUCCIO JORNADA PER 
CURA FILLS 

BPL  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20/05/14 ALTRES SOL·LICITUD INFORMACIO QUE HA 
FET SECCIO SINDICAL CIM A LA DI 
HISENDA I FUNCIO PUBLICA 

SECCIO SINDICAL CCOO 
DEL CIM 
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

05/06/14 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

RECTIFICACIO PART RESOLUCIO 
NOMENAMENT INTERI 

SCS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

09/06/14 ALTRES PETICIO  CONVOCATORIA CONCURS 
TRASLLASTS BOMBER-A 
CONDUCTOR-A  

ALTRES  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20/05/14 ALTRES IMPARTICIO ACTIVITAT FORMATIVA 
DENOMINADA  ORIENTACIO 
SITUACIONS NUL·LA VISITIBLITAT 

SGP  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20/05/14 ALTRES IMPARTICIO ACTIVITAT FORMATIVA 
DENOMINADA  ORIENTACIO 
SITUACIONS NUL·LA VISITIBLITAT 

SGP  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20/05/14 ALTRES IMPARTICIO ACTIVITAT FORMATIVA 
DENOMINADA  ORIENTACIO 
SITUACIONS NUL·LA VISITIBLITAT 

SGP  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20/05/14 ALTRES IMPARTICIO ACTIVITAT FORMATIVA 
DENOMINADA  ORIENTACIO 
SITUACIONS NUL·LA VISIBILIATAT 

JLBF  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

28/04/14 ALTRES IMPARTICIO ACTIVITAT FORMATIVA 
DENOMINADA  INTRODUCCIO 
RECONEIXEMENT EMOCIONAL 
MITJANÇANT DETECCIO 
EXPRESIONS I DE MICOEXPRESIONS 
FACIALS 

FCM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/04/14 ALTRES IMPARTICIO ACTIVITAT FORMATIVA 
DENOMINADA TALLER PRACTIC 
RESOLUCIONS ADMINISTRATIVES  

MCBF  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/05/14 ALTRES IMPARTICIO ACTIVITAT FORMATIVA 
DENOMINADA  CURS PRESTO 

INORMART SOFTWARE SL  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

24/04/14 ALTRES IMPARTICIO ACTIVITAT FORMATIVA 
DENOMINADA TALLER ELABORACIO 
VIDEOS EDUCATIUS 

ADM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

24/04/14 ALTRES IMPARTICIO ACTIVITAT FORMATIVA 
DENOMINADA  CURS PRACTIC 
JUBILACIO CONTRIBVUTIVA SISTEMA 
SEGURETAT SOCIAL 

JMSO  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

24/04/14 ALTRES IMPARTICIO ACTIVITAT FORMATIVA 
DENOMINADA MOTIVACIO D'EQUIPS 

HBZ  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/04/14 ALTRES IMPARTICIO ACTIVITAT FORMATIVA 
DENOMINADA  TALLER PRACTIC 
RESOLUCIONS ADMINISTRATIVES 

CRB  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/05/14 ALTRES IMPARTICIO ACTIVITAT FORMATIVA 
DENOMINADA  ESTATUT BASIC 
EMPLEAT PUBLIC 

NMGB  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

13/05/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIO DE FACTURES REF 
79/45300/20140421 

RELACIO ADJUNTA 865,16 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

06/05/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIO DE FACTURES REF 
79/45300/20140326 

ENDESA ENERGIA, SAU 19891,68 
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

12/05/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 359/2014 MA-6031 SR S G  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

13/05/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 351/2014 MA-5030 SRA M G L T  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

13/05/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 309/2014 MA-6015 SR M C G  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

13/05/14 AUTORITZACIÓ 
ASSISTÈNCIA 
CURSOS 

EXP 352/2014 MA-3300 SRA C F G  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

13/05/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 336/2014 MA-3130 SR F F C  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

13/05/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 315/2014 MA-3340 SR G E B  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

13/05/14 EXPROPIACIÓ EXP CM-60 ADD 58 SRA A M G C I ALTRE 193,02 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

13/05/14 EXPROPIACIÓ EXP CM-55 ADD 3 FINCA 15.1 QUESTIONS TITULARITAT 867,9 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

13/05/14 EXPROPIACIÓ EXP. CM-70-MFI PEÇA INCIDENTAL HEREUS DE J B M  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

06/05/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES REF 
79/45300/2014032400 

ENDESA ENERGIA, SAU 25626,63 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

16/05/14 ALTRES INCLUSIÓ EN NÒMINA 
D'INDEMNITZACIONS PER RAÓ DE 
SERVEIS 

VARIS/FUNCIÓ 
PÚBLICA/INTERVENCIÓ 
GENERAL 

80 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

13/05/14 COMPENSACIÓ 
HORES FORMACIÓ 

CÒMPUT HORES FORMACIÓ PER 
TEMPS EFECTIU DE TREBALL 

A.F.H.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

14/05/14 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME 
ACTIVITAT NO PERMANENT 

CLUB CICLISTA LLORET  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

15/05/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2014/070 JG.A.M.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

12/05/14 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2014003886 J.P.E.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

12/05/14 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2014003881 LA.E.B.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

12/05/14 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2014004123 I.L.G.  
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

12/05/14 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2014003894 G.N.S.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

05/05/14 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2013014087 B.C.S.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

05/05/14 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2013014084 B.C.S.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

09/05/14 ALTRES DICTAMEN INTEGRAT DE L'ACTIVITAT 
EXPT. 01/2014 SAC 

J.C.G.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

12/05/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2014/066 MARGARITA 
SANTANDREU I PEDRO 
VILLALTA C.B. 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

13/05/14 EXPROPIACIÓ EXP CM-29 ADD 41 FINCA 100 I 101 SRA M C G 2014 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20/05/14 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000021/2014-HLSR JM.M.A.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

10/04/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 12/2012/F/1/02 NOVENA 
FACTURA  

ANETO CONSULTORES, 
SL 

8878,41 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20/05/14 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000026/2014-HLSR J.F.F.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20/05/14 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000010/2014-HLSR E.F.L.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

22/04/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 13M01155 SEGONA I DARRERA 
FACTURA 

GRUSAMAR 1076,9 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

22/04/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 13/2012/F/1/03 NOVENA 
FACTURA 

UTE ASISTENCIA EL 
MOLINAR 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20/05/14 ALTRES EXP 5/2014 CLAU 13-11.0-ML 
APROVACIÓ EXPEDIENT 

SENSE ESPECIFICAR 200000 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20/05/14 ALTRES EXP 2/2014 CLAU 13-04.0-RF 
CLASSIFICACIÓ PROPOSTES 

PYOCSA I ALTRES  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20/05/14 ALTRES EXP 6/2014 CLAU 13-15.0-RF 
CLASSIFICACIÓ PROPOSTES 

PYOCSA I ALTRES  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20/05/14 ALTRES EXP 7/2014 CLAU 14-02.0-RF 
CLASSIFICACIÓ PROPOSTES 

PYOCSA I ALTRES  
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

14/04/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 11/2012/F/1/01 SISENA I SETENA 
FACTURA 

GESTALIS 4171,78 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

28/04/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 001/04 RETRIBUCIO VARIABLE 
1ER TRIMESTRE 2014 

CONCESSIONARIA 
PALMA-MANACOR 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

06/05/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 12/2012/F/1/02 DESENA 
FACTURA 

ANETO CONSULTORES SL  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

07/05/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 13/09 CINQUANTA-DOSENA 
CERTIFICACIO 

COMASA 195937,9 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

13/05/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIO FACTURES REF 
79/45300/20140422 

RELACIO ADJUNTA 66,01 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

14/05/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 242/2013B MA-1041 SR M G Q P  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

14/05/14 EXPROPIACIÓ EXP CM-29 ADD 39 FINCA 42 SR A C F I ALTRES 30 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

14/05/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 8/2012/F/0/01  UTE PLA DE NA TESA 170917,94 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

14/05/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 18/09 CINQUANTA-DOSENA 
CERTIFICACIO 

AGLOMSA 63322,29 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

15/05/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 198/2013 MA-15 CAN PEDRO CB  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

15/05/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 368/2014 MA-5110 SR B V F  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

15/05/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 370/2014 MA-1041 EMAYA  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

15/05/14 EXPROPIACIÓ EXP CM-29 ADD 28 FINCA 76 SRA C E V 5894,3 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

15/05/14 EXPROPIACIÓ EXP CM-29 ADD 20 FINCA 12 
RECTIFICACIÓ ERRADES 

SENSE ESPECIFICAR  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

15/05/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP CM-14 ADD 25 FINCA 51 SR V J R G 320,84 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

15/05/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RP 20/2011  SR A B B 5809,44 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

19/05/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIO FACTURES REF 
79/45300/2014030500 

EDICIONS PERIODIQUES 
ARA-BALEARS, SL 

26,16 
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

19/05/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 386/2014 MA-2040 SRA M M M  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

19/05/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 17182012B MA-4014 SR S G LL I UN ALTRE  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

19/05/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 388/2014 MA-10 SR M R G  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

19/05/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 410/2014 MA-1 AJUNTAMENT DE CALVIÀ  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

19/05/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 32/10 ABONAMENT TRENTA-
CINQUENA CERTIFICACIÓ 

UTE EIX PONENT 
LLEVANT 

514121,9 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

19/05/14 EXPROPIACIÓ EXP C-30 ADD 17 FINCA 179 SR R A R 4105,55 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

19/05/14 CERTIFICACIÓ 
OBRA 

EXP 39/20110 CLAU 10-04.0-RF AGLOMERADOS 
MALLORCA, SA 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

19/05/14 CERTIFICACIÓ 
OBRA 

EXP 49/2010 CLAU 10-33.0-RF AGLOMSA  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

19/05/14 ALTRES EXP 9/2012/F/0/02 UTE SEGUNDO CINTURON  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

06/05/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 27/2010  CONSULTORS 
D'ENGINYERIA I 
URBANISME, SL 

14423,2 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20/05/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 4/2013b MA-3400 SR M D F  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20/05/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 1395/2011B MA-3431 SR A F B  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20/05/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 278/2014 MA-3301 SR J F T  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20/05/14 EXPROPIACIÓ EXP CM-32 ADD 29 FINCA 61 GESTION URBANISTICA 
DE BALEARES, SA 

8104,9 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20/05/14 EXPROPIACIÓ EXP 137 ADD 26 FINCA 34 I 35 SRA P B C 1261,13 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20/05/14 EXPROPIACIÓ EXP 103 ADD 23 FINCA 98 
LIQUIDACIO D'INTERESSOS 

DESCONEGUT 32251,66 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

21/05/14 EXPROPIACIÓ EXP C-30 ADD 24 FINCA 83.2 
LIQUIDACIÓ D'INTERESSOS 

DESCONEGUT 824,44 
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

21/05/14 EXPROPIACIÓ EXP CM-29 ADD 42 FINCA 61 SR. A F P 26,88 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

21/05/14 DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP 27/08 I 7/10-M UTE VOPSA - PYOCSA 104692 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

21/05/14 INICIAR EXPEDIENT EXP 14/2014 CLAU 14-12.0-RF SENSE ESPECIFICAR  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

22/05/14 INICIAR EXPEDIENT DA 03/2014  TRANSPORTES TERMAR, 
SL 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

23/05/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2014/079 AJUNTAMENT DE PALMA  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

10/04/14 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2014002828 J.R.LL.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

28/04/14 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2013015928 D.J.H.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

21/05/14 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME 
ACTIVITAT NO PERMANENT 

CLUB TRIATLON 
MANACOR, TRIMAN 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

19/05/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2014/039 HW.F.S.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

19/05/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2014/001 BREFUS TORRES CB  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

19/05/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2014/050 S.R.P.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

15/05/14 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME 
ACTIVITAT NO PERMANENT 

UNISPORT CONSULTING  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

15/05/14 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME 
ACTIVITAT NO PERMANENT 

CLUB CICLISTA SA POBLA  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20/05/14 COMPENSACIÓ 
HORES FORMACIÓ 

CÒMPUT D'HORES DE FORMACIÓ 
PER TEMPS EFECTIU DE TREBALL 

F.S.M./FUNCIÓ PÚBLICA  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

19/05/14 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 001303/2014 A.Z.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

19/05/14 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 001355/2014 ARROM QUETGLAS C.B.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

19/05/14 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 001241/2014 S.U.  
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

19/05/14 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 001621/2014 A 
001633/2014 

VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

16/05/14 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 001581/2014 A 
001599/2014 

VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

19/05/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ DE FACTURES DEL SERVEI 
D'URBANISME (15110) AMB NÚM. 
RELACIÓ Q/2014/675 

VARIS/INTERVENCIÓ 
GENERAL 

1648,9 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

21/05/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 408/2014 MA-13A SRES U I R W  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

22/05/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 431/2014 MA-1110 SR M R  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

21/05/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 369/2014 MA-3400 SR S P J  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20/05/14 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000017/2014-HLSR B.C.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

21/05/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 401/2014 MA-1 AGENCIA BALEAR DE 
L'AIGUA 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

21/05/14 DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP 01/10 COMASA I LLULL SASTRE 9120,92 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20/05/14 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000073/2014-HLSR J.B.R.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20/05/14 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000134/2013-HLSR M.R.F.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20/05/14 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000146/2013-HLSR L.P.C.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20/05/14 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000004/2014-HLSR M.B.B.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20/05/14 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000075/2013-HLSR MC.G.B.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20/05/14 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000074/2013-HLSR M.P.O.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20/05/14 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT.  000128/2013-HLSR P.T.M.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

12/05/14 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000059/2013-HLSR B.C.M.  
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

05/05/14 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2013011472 I.L.G.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

05/05/14 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2013008840 RH.E.L.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

05/05/14 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2013015338 A.C.V.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

05/05/14 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2014002148 A.F.H.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

05/05/14 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2014002831 W.E.V.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

22/05/14 ALTRES DICTAMEN INTEGRAT DE 
L'ACTIVITAT, EXPT. 15/2014 SAC 

ABAQUA  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20/05/14 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 001634/2014 A 
001645/2014 

VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

22/05/14 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 001378/2014 C.C.O.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

22/05/14 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 001353/2014 G.F.S.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

05/05/14 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2014002832 KR.C.W.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

05/05/14 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2910015267 N.L.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

05/05/14 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2014004127 I.L.G.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

05/05/14 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2014005105 M.P.G.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

05/05/14 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2014004126 I.L.G.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

05/05/14 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2014002895 A.L.S.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

21/05/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 310/2014 MA-3333  SRA M E G L  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

15/05/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 35/10 TRENTA-SISENA 
CERTIFICACIÓ 

ELECTROHIDRAULICA 
MANACOR, A 

11058,43 
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

05/05/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 3/2012 ABONAMENT SEGONA 
FACTURA 

UTE GEOMA I INZAMAC 
ASISTENCIA TÉCNICAS 

1234,44 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

26/05/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2014/056 CAFE CAPUCCHINO 1919 
SL 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

26/05/14 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME 
ACTIVITAT NO PERMANENT 

GRUP ESPORTIU GOMILA  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

15/05/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 38/11 SETZENA CERTIFICACIÓ ROIG OBRES, SA  I 
ELECTRONIC TRAFIC, SA 

16479,87 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

22/05/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 137 ADD 28 FINCA 65 
LIOQUIDACIO INTERESSOS 

SR J B F 2040 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

22/05/14 EXPROPIACIÓ EXP C-27 ADD 15 FINCA 40 LIQUID. 
INTERESSOS 

DESCONEGUT 2298,59 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20/05/14 AUTORITZACIÓ 
ESPECIAL DE 
CIRCULACIÓ 

EXP 0438/2014 MA-1110, MA-1130, MA-
10 

SR B C R  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20/05/14 AUTORITZACIÓ 
ESPECIAL DE 
CIRCULACIÓ 

EXP 0426/2014, MA-1110, MA-10 SR F S LL  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

21/05/14 EXPROPIACIÓ EXP 137 ADD 27 FINCA 64  LIQUID. 
INTERESSOS 

SRA A S M 3882,21 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

21/05/14 EXPROPIACIÓ EXP 111 ADD 15 FINCA 15 DESCONEGUT 266,53 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

23/05/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 192/2014B MA-13A MA-19 MA-1 INSTITUT D'INNOVACIO 
EMPRESARIAL 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

23/05/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 478/2014 MA-2220 AJUNTAMENT POLLENÇA  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

23/05/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 316/2014 MA-15 SRA S V B  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

19/05/14 REGISTRE 
ENTITATS 

JUNTA COMPENSACIÓ UA NÚM. 1 
NNSS CONSELL 

VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

22/05/14 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 001672/2014 A 
001694/2014 

VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

27/05/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2014051 R.S.  
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

26/05/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2014/049 JR.E.H.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

21/05/14 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 001646/2014 A 
001671/2014 

VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

22/05/14 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 001373/2014 M.B.E.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

25/04/14 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2013015333 J.W.H.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

12/05/14 ALTRES INTERÈS GENERAL EXP. 
000052/2012-XIG 

ENDESA DISTRIBUCIO 
ELECTRICA SLU 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

12/05/14 ALTRES INTERÈS GENERAL EXPT. 
000073/2013-XIG 

W.R.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

12/05/14 ALTRES INTERÈS GENERAL EXPT. 
000101/2012-XIG 

ENDESA DISTRIBUCION 
ELECTRICA SLU 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

08/05/14 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 001496/2014 A 
001507/2014 

VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

07/05/14 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 001474/2014 A 
001495/2014 

VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

09/05/14 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 001508/2014 A 
001515/2014 

VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

12/05/14 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000031/2014-HLSR LAUREL EXPLOTACION SL  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

12/05/14 ALTRES NÚM. EXPT. 000012/2012-XIG M.D.E.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

12/05/14 ALTRES INTERÈS SOCIAL EXPT. 000007/2014-
XIG 

BEACH&COUNTRY BAU SL  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

12/05/14 ALTRES INTERÈS SOCIAL EXPT. 000011/2014-
XIG 

B.H.B.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

26/05/14 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 001706/2014 A 
001723/2014 

VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

27/05/14 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 001112/2014 E.M.R.  



 108

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

29/05/14 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME 
ACTIVITAT NO PERMANENT 

ASOCIACION VEHICLES 
CLÀSSICS ES TALLER 
COMPETICIÓ 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

28/05/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2014/057 EAST WEST BALEARES, 
SLU 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

28/05/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2014/082 AYOSA HOTELES SL  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

29/05/14 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME 
ACTIVITAT NO PERMANENT 

AGRUPACIÓ CICLISTA 
SINEU 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

27/05/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2014/058 BROHER, SL  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

14/05/14 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 001554/2014 A 
001562/2014 

VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

15/05/14 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 001563/2014 A 
001580/2014 

VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

12/05/14 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 001516/2014 A 
001530/2014 

VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

13/05/14 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 001531/2014 A 
001553/2014 

VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

27/05/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ DE FACTURES DEL SERVEI 
D'ITV NÚM. Q/2014/732 

VARIS/INTERVENCIÓ 
GENERAL 

2251,2 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

26/05/14 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 001176/2014 C.C.M.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

23/05/14 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 001695/2014 A 
001705/2014 

VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

22/05/14 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2013014091 G.P.G.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20/05/14 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2014006172 J.C.E.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

22/05/14 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT 

EN COMISSIÓ DE SERVEIS 
JORNADES NACIONALS ITV 

G.F.D.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

22/05/14 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT 

EN COMISSIÓ DE SERVEIS 
JORNADES NACIONALS ITV 

F.R.O.  
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

30/05/14 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 001773/2014 A 
001790/2014 

VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

28/05/14 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 001733/2014 A 
001766/2014 

VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

29/05/14 EXPEDICIÓ 
DOCUMENT 
EQUIVALENT 

NÚM. EXPT.001439/2014 C.M.C.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

29/05/14 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 001767/2014 A 
001772/2014 

VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

27/05/14 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 001724/2014 A 
001732/2014 

VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20/05/14 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2013015188 INVERSIONES MARCTAN, 
SL 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

29/05/14 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2014002085 A.B.S.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

22/05/14 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2012009310 G.H.C.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

27/05/14 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2014002156 M.S.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

28/05/14 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2014000526 PJ.J.O.  

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

09/04/14 ALTRES ACCEPTACIÓ DOCUMENTACIÓ 
JUSTIFICATIVA PRESENTADA PER 
L'AJUNTAMENT DE SELVA 
CORRESPONENT A LA 
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS 
EN ESPÈCIE ANY 2013 PER A LA 
DOTACIÓ D'EQUIPAMENTS DE LES 
BIBLIOTEQUES DE LES ENTITATS 
D'ADMINISTRACIÓ LOCAL O DELS 
ORGANISMES QUE EN DEPENEN 

VARIS  

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

09/04/14 ALTRES ACCEPTACIÓ DOCUMENTACIÓ 
JUSTIFICATIVA PRESENTADA PER 
L'AJUNTAMENT DE CAMPOS 
CORRESPONENT A LA 
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS 
EN ESPÈCIE ANY 2013 PER A LA 
DOTACIÓ DELS EQUIPAMENTS DE 
LES BIBLIOTEQUES DE LES 
ENTITATS D'ADMINISTRACIÓ LOCAL 
O DELS ORGANISMES PÚBLICS QUE 
EN DEPENEN 

VARIS  
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VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

09/04/14 ALTRES ACCEPTACIÓ DOCUMENTACIÓ 
JUSTIFICATIVA PRESENTADA PER 
L'AJUNTAMENT DE MONTUÏRI 
CORRESPONENT A LA 
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS 
EN ESPÈCIE ANY 2013 PER A LA 
DOTACIÓ DELS EQUIPAMENTS DE 
LES BIBLIOTEQUES DE LES 
ENTITATS D'ADMINISTRACIÓ LOCAL 
O DELS ORGANISMES PÚBLICS QUE 
EN DEPENEN 

VARIS  

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

09/04/14 ALTRES ACCEPTACIÓ DOCUMENTACIÓ 
JUSTIFICATIVA PRESENTADA PER 
L'AJUNTAMENT DE LLUBÍ 
CORRESPONENT A LA 
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS 
EN ESPÈCIE ANY 2013 PER A LA 
DOTACIÓ DELS EQUIPAMENTS DE 
LES BIBLIOTEQUES DE LES 
ENTITATS D'ADMINISTRACIÓ LOCAL 
O DELS ORGANISMES PÚBLICS QUE 
EN DEPENEN 

VARIS  

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

09/04/14 ALTRES ACCEPTACIÓ DOCUMENTACIÓ 
JUSTIFICATIVA PRESENTADA PER 
L'AJUNTAMENT D'ESPORLES 
CORRESPONENT A LA 
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS 
EN ESPÈCIE ANY 2013 PER A LA 
DOTACIÓ DELS EQUIPAMENTS DE 
LES BIBLIOTEQUES DE LES 
ENTITATS D'ADMINISTRACIÓ LOCAL 
O DELS ORGANISMES PÚBLICS QUE 
EN DEPENEN 

VARIS  

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

10/04/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

ACTIVITAT FORMATIVA: "FIRMA 
ELECTRÒNICA I DNI ELECTRÒNIC" 
DURADA 20 HORES, DEL 31/10/13 AL 
02/12/13 

M.M.B.  

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

10/04/14 ALTRES APROVACIÓ CONVOCATÒRIA 
TERCERA EDICIÓ PREMIS 
ARTESANIA MALLORCA 2014 

VARIS 7000 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

10/04/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL CONTRACTE DEL 
SERVEI DE MANTENIMENT, 
FUNCIONAMENT I ACTUALITZACIÓ  
DE APLICACIONS DEL WEB 
"ESPORTBASEMALLORCA.NET" 
DURANT EL MES DE MARÇ 2014 

E.T.P. 1614,95 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

10/04/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE PROMOCIÓ SOCIAL I 
ASSOCIACIONISME 
REF. Q/2014/471 

HEXEL BALEAR, SL 363 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

11/04/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE PROMOCIÓ SOCIAL I 
ASSOCIACIONISME 
REF. Q/2014/466 

DISTRIBUCIONES 
UNIVERSAL MALLORCA, 
SL 

77,14 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

11/04/14 CONTRACTE 
MENOR 

SUBMINISTRAMENT TROFEUS I 
DISTINCIONS PER A LES JORNADES 
ON HI PARTICIPEN NINS EN EDAT 
ESCOLAR DE LA DIRECCIÓ INSULAR  
D'ESPORTS, ANY 2014 

M.S.G. (MIAN) 21671,1 
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VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

14/04/14 ALTRES AUTORITZACIÓ D'URGÈNCIA DE 
NOMENAMENT D'ARQUEÒLEGS PER 
DUR A TERME LA PROSPECCIÓ 
ARQUEOLÒGICA SUBSIDIÀRIA DEL 
PROJECTE D'AMPLIACIÓ DEL PORT 
ES MOLINAR 

VARIS  

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

15/04/14 ALTRES ACCEPTACIÓ DOCUMENTACIÓ 
JUSTIFICATIVA PRESENTADA PER 
L'AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR 
CORRESPONENT A LA 
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS 
EN ESPÈCIE ANY 2013 PER A LA 
DOTACIÓ DELS EQUIPAMENTS DE 
LES BIBLIOTEQUES DE LES 
ENTITATS D'ADMINISTRACIÓ LOCAL 
O DELS ORGANISMES PÚBLICS QUE 
EN DEPENEN 

VARIS  

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

15/04/14 ALTRES ACCEPTACIÓ DOCUMENTACIÓ 
JUSTIFICATIVA PRESENTADA PER 
L'AJUNTAMENT DE BUNYOLA 
CORRESPONENT A LA 
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS 
EN ESPÈCIE ANY 2013 PER A LA 
DOTACIÓ DELS EQUIPAMENTS DE 
LES BIBLIOTEQUES DE LES 
ENTITATS D'ADMINISTRACIÓ LOCAL 
O DELS ORGANISMES PÚBLICS QUE 
EN DEPENEN 

VARIS  

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

15/04/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE BIBLIOTEQUES, 
ARXIUS I MUSEUS CORRESPONENTS 
AL SUBMINISTRAMENT DE 
PUBLICACIONS PERIÒDIQUES A LA 
XARXA DE BIBLIOTEQUES DE 
MALLORCA EL 31/01/2014 DE 
L'EXERCICI 2014 

DISTRIBUIDORA ROTGER, 
SL 

6654,65 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

15/04/14 RESOLUCIÓ 
CONTRACTE 

APROVACIÓ DE LIQUIDACIÓ DEL 
CONTRACTE RELATIU AL 
SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL 
TÈXTIL ESPORTIU, DE MATERIAL 
ESPORTIU I DE TROFEUS I 
DISTINCIONS PER AL 
DESENVOLUPAMENT DELS 
PROGRAMES DE LA DIRECCIÓ 
INSULAR D'ESPORTS DURANT L'ANY 
2013  

M.S.G. 0 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

15/04/14 RESOLUCIÓ 
CONTRACTE 

APROVAR LIQUIDACIÓ CONTRACTE 
RELATIU AL SUBMINISTRAMENT DE 
MATERIAL TÈXTIL ESPORTIU, DE 
MATERIAL ESPORTIU I DE TROFEUS I 
DISTINCIONS, PER AL 
DESENVOLUPAMENT DELS 
PROGRAMES DE LA DIRECCIÓ 
INSULAR D'ESPORTS DURANT L'ANY 
2013 

H2O2 SPORT GLOBAL, SL 0 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

15/04/14 RESOLUCIÓ 
CONTRACTE 

APROVAR LIQUIDACIÓ DEL 
CONTRACTE RELATIU AL 
SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL 
TÈXTIL ESPORTIU, DE MATERIAL 
ESPORTIU I DE TROFEUS I 
DISTINCIONS, PER AL 
DESENVOLUPAMENT DELS 
PROGRAMES DE LA DIRECCIÓ 
INSULAR D'ESPORTS DURANT L'ANY 
2013 

PLAÇA 18, SL 0 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

16/04/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL SERVEI DE CULTURA 
REF. Q/2014/510 

EL GALL EDITOR, SL 2772 
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VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

16/04/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE BIBLIOTEQUES, 
ARXIUS I MUSEUS 
REF. Q/2014/509 

VARIS 3066,29 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

16/04/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE BIBLIOTEQUES, 
ARXIUS I MUSEUS CORRESPONENTS 
AL SUBMINISTRAMENT DE 
PUBLICACIONS PERIÒDIQUES A LA 
XARXA DE BIBLIOTEQUES DE 
MALLORCA EXERCICI 2014 

DISTRIBUIDORA ROTGER, 
SL 

4771,85 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

22/04/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

SUBVENCIONS PER AL LLOGUER 
DEL LOCAL SOCIAL  I PER AL 
MANTENIMENT DE L'ENTITAT 
DESTINADES A FOMENTAR 
L'ASSOCIACIONISME EN L'ÀMBIT DE 
LES PERSONES MAJORS 

ASOCIACIÓN DE 
PERSONAS MAYORES DE 
LA TERCERA EDAD 
BENVINGUTS 

5460,21 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

22/04/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE PROMOCIÓ 
ESPORTIVA 
REF, Q/2014/479 

VARIS 2847,05 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

22/04/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL POLIESPORTIU SANT 
FERRAN 
REF. Q/2014/513 

VARIS 890,72 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

22/04/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE LA COMISSIÓ 
D'ESPORTS 
REF. Q/2014/477 

VARIS 490,79 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

22/04/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL LLOGUER DEL 
LOCAL SITUAT AL CARRER PIUS XII, 
NÚM. 5 BAIXOS DE MANACOR MES 
DE FEBRER-2014 
CENTRE SOCIOCULTURAL DE 
MANACOR 

CRISTINA NICOLAU 
SUÑER 

2127,91 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

23/04/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL SERVEI DE 
PATRIMONI HISTÒRIC 
REF. Q/2014/514 

VARIS 787,08 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

23/04/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE L'EDIFICI KREKOVIC 
REF. Q/2014/515 

VARIS 184,25 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

23/04/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE L'EDIFICI KREKOVIC 
REF. Q/2014/516 

LLIBRES COLOM, SL 130,68 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

23/04/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DELS SERVEIS 
ADMINISTRATIUS DEL CULTURA I 
PATRIMONI 
REF. Q/2014/512 

VARIS 1683,83 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

23/04/14 ALTRES APROVACIÓ EXPEDIENT RELATIU A 
L'APORTACIÓ ANUAL I ORDINÀRIA DE 
L'ANY 2014 

CONSORCI DE LA CIUTAT 
ROMANA DE POL·LÈNTIA 

48865 



 113

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

24/04/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DELS SERVEIS 
ADMINISTRATIUS DE CULTURA I 
PATRIMONI 
REF. Q/2014/522 

AGROSERVICIO BALEAR, 
S.A.L. 

603,79 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

24/04/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL SERVEI DE CULTURA 
REF. Q/2014/523 
 

SOCIETAT 
ARQUEOLÒGICA 
LUL·LIANA 

2924,38 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

24/04/14 AUTORITZACIÓ 
ASSISTÈNCIA 
CURSOS 

SEMINARI "LLEI D'ORDENACIÓ I ÚS 
DEL SOL DE LES ILLES BALEARS" 
ELS DIES 8 i 15 DE MAIG DE 2014 A LA 
UIB 

S.M.G. 80 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

24/04/14 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

DONAR CONFORMITAT I 
AUTORITZAR L'ABONAMENT 
ABRIL-2014 

R.M.G.R. 120,55 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

24/04/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE MEDICINA ESPORTIVA 
REF. Q/2014/530 

VARIS 3878,26 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

24/04/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE PROMOCIÓ 
ESPORTIVA 
REF. Q/2014/531 

VARIS 664,4 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

24/04/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE PROMOCIÓ 
ESPORTIVA 
REF. Q/2014/519 

VARIS 486 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

24/04/14 AUTORITZACIÓ 
ASSISTÈNCIA 
CURSOS 

SEMINARI "LLEI D' ORDENACIÓ I ÚS 
DEL SÒL DE LES ILLES BALEARS" 
ELS DIES 8 i 15 DE MAIG 2014 A LA 
UIB 

M.L.M.A. 80 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

24/04/14 AUTORITZACIÓ 
ASSISTÈNCIA 
CURSOS 

SEMINARI "LLEI D' ORDENACIÓ I ÚS 
DEL SÒL DE LES ILLES BALEARS" 
ELS DIES 8 i 15 DE MAIG 2014 A LA 
UIB 

M.F.C.P. 80 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

24/04/14 AUTORITZACIÓ 
ASSISTÈNCIA 
CURSOS 

SEMINARI "LLEI D' ORDENACIÓ I ÚS 
DEL SÒL DE LES ILLES BALEARS" 
ELS DIES 8 i 15 DE MAIG DE 2014 A LA 
UIB 

E.M.V. 80 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

24/04/14 AUTORITZACIÓ 
ASSISTÈNCIA 
CURSOS 

SEMINARI "LLEI D' ORDENACIÓ I ÚS 
DEL SÒL DE LES ILLES BALEARS" 
ELS DIES 8 i 15 DE MAIG DE 2014 A LA 
UIB 

G.D.P. 80 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

24/04/14 ALTRES INCLUSIÓ EN LA NÒMINA DE 
DESPESES PER DESPLAÇAMENTS 
(ASSISTÈNCIA A LA RECUPERACIÓ 
DE MATERIALS ARQUEOLÒGICS I 
PALEONTOLÒGICS A BARCELONA 
ELS DIES 3, 4 i 5 D'ABRIL 2014) 

J.C.P. 220,15 
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VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

24/04/14 ALTRES INCLUSIÓ EN LA NÒMINA DE 
DESPESES PER DESPLAÇAMENTS 
(ASSISTÈNCIA A LA RECUPERACIÓ 
DE MATERIALS ARQUEOLÒGICS i 
PALEONTOLÒGICS A BARCELONA 
ELS DIES 3, 4 i  5 D'ABRIL 2014) 

B.F.C. 216,42 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

24/04/14 ALTRES INCLUSIÓ EN LA NÒMINA DE 
DESPESES PER DESPLAÇAMENTS 
(ASSISTÈNCIA A LA RECUPERACIÓ 
DE MATERIALS ARQUEOLÒGICS i 
PALEONTOLÒGICS A BARCELONA 
ELS DIES 3, 4 i 5 D'ABRIL 2014) 

J.A.C.V. 216,42 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

25/04/14 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT 

COMISSIÓ SERVEIS PER ASSISTIR A 
LA REUNIÓ "REPRESENTANTS 
PROJECTE EUROREGIÓ SUR", A 
BARCELONA, EL DIA 28 D'ABRIL DE 
2014 

F.B.S.  

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

28/04/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE BIBLIOTEQUES, 
ARXIUS I MUSEUS 
REF. Q/2014/529 

VARIS 7380,77 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

28/04/14 ABONAR DESPESES 
QUILOMETRATGE 

DONAR CONFORMITAT AL FULL DE 
QUILOMETRATGE I AUTORITZAR 
L'ABONAMENT D'AQUESTES 
DESPESES 
MARÇ-2014 

M.M.G. 8,4 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

28/04/14 ABONAR DESPESES 
QUILOMETRATGE 

DONAR CONFORMITAT AL FULL DE 
QUILOMETRATGE I AUTORITZAR 
L'ABONAMENT D' AQUESTES 
DESPESES 
MARÇ-2014 

R.S.A. 24,01 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

28/04/14 ABONAR DESPESES 
QUILOMETRATGE 

DONAR CONFORMITAT AL FULL DE 
QUILOMETRATGE I AUTORITZAR 
L'ABONAMENT D' AQUESTES 
DESPESES 
MARÇ-2014 

M.P.R. 24,01 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

28/04/14 ALTRES CONCESSIÓ APORTACIÓ 
ECONÒMICA, ANUAL I ORDINÀRIA 
2014 

INSTITUT D'ESTUDIS 
BALEÀRICS 

9000 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

28/04/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL CENTRE 
SOCIOCULTURAL DE MANACOR 
REF. Q/2014/541 

VARIS 204,34 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

28/04/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL POLIESPORTIU SANT 
FERRAN 
REF. Q/2014/553 

VARIS 2358,08 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

28/04/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE PROMOCIÓ 
ESPORTIVA 
REF. Q/2014/552 

KUMULUS ACTIVE WORLD 
2012, SL 

180 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

28/04/14 APROVAR 
EXPEDIENT 
CONTRACTACIÓ 

SERVEI INFORMÀTIC PER AL 
MANTENIMENT I MILLORA DE LA WEB 
WWW.ESPORTBASEMALLORCA.NET, 
MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT 

VARIS 70337,48 
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VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

28/04/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE LA COMISSIÓ 
D'ESPORTS 
REF. Q/2014/551 

VARIS 1005,91 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

28/04/14 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

DONAR CONFORMITAT I 
AUTORITZAR L'ABONAMENT 
ABRIL-2014 

J.M.L. 58,11 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

29/04/14 ALTRES RESOLUCIÓ D'INICI I TRÀMIT 
D'AUDIÈNCIA DEL PROCEDIMENT DE 
LA PÈRDUA DEL DRET  A COBRAR 
L'IMPORT REVOCABLE DE LA 
SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER A L' 
EXPLOTACIÓ DE LES OBRES LA 
FAULA, LA RARA ANATOMIA DELS 
CENTAURES I EL SOPAR 

IGUANA TEATRE, SL 12753,56 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

29/04/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL SERVEI DE CULTURA 
(ORGANITZACIÓ DE LA FIRA DEL 
LLIBRE ANTIC I D' OCASIÓ 2014) 

P.C.B. 150 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

29/04/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE BIBLIOTEQUES, 
ARXIUS I MUSEUS 
REF. Q/2014/544 

AIDC SOLUTIONS, SLL 3534,53 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

29/04/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL SERVEI DE CULTURA 
REF. Q/2014/547 

J.C.S. 254,1 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

29/04/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE PROMOCIÓ SOCIAL I 
ASSOCIACIONISME 
(SERVEI DE GUIES PER A SORTIDES 
CULTURALS I SENDERISME PER LA 
SERRA DE TRAMUNTANA, 
ACTIVITATS DESTINADES A 
PERSONES MAJORS DE MALLORCA) 

ESPORTS 85, SL 3252,48 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

29/04/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

ACTIVITAT FORMATIVA: "CURS DE 
GESTIÓ DE PROJECTES. AVANÇAT" 
DEL 29/10/13 AL 14/11/13. DURADA 20 
HORES. 

J.B.S.  

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

29/04/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

RESOLUCIÓ DESFAVORABLE A LA 
SOL·LICITUD. 
ACCIÓ FORMATIVA "TREBALL EN 
EQUIP: METODOLOGIA BELBIN" 
DE 20 HORES DE DURADA. 

C.R.R.  

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

30/04/14 CONTRACTE 
MENOR 

ORGANITZACIÓ DE LES XXVI 
JORNADES DE L'ESPORT BASE DEL 
SERVEI DE MEDICINA DE L'ESPORT, 
COR I ESPORT 

VARIS 10532,38 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

30/04/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE L'EDIFICI KREKOVIC 
REF. Q/2014/567 

VARIS 3748,45 

 

 


