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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DEL CONSELL DE 
MALLORCA 

Identificació de la sessió 

Núm.: 11/2014 

Caràcter: ordinària 
Data: 24 de juliol de 2014 
Hora: de 10.10 h a 14.40 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. 

 

Els Srs. Campomar Orell, Ensenyat Riutort i Palou Cànoves s’incorporen en el punt 
13. La Sra. Campomar Orell surt en el punt 17 i torna en el punt 18. El Sr. Garau 
Salas surt en el punt 17 i torna en el punt 18. El Sr. Dalmau Fortuny surt en el punt 18 
i torna en el punt 20. El Sr. Salom Munar surt en el punt 20 i torna en el punt 26. El 
Sr. Ensenyat Riutort surt en el punt 20 i torna en el punt 27. El Sr. Vidal Vidal surt en 
el punt 26 i torna en el punt 27. El Sr. Crespí surt en el punt 26 i torna en el punt 27. 
La Sra. Roig Catany surt en el punt 26 i torna en el punt 27. La Sra. Sànchez Grau surt 
en el punt 26 i torna en el punt 27. El Sr. Rotger Seguí surt en el punt 27 i torna en el 
punt 29. La Sra. García Gual, surt en el punt 28 i torna en el punt 29. La Sra. Cirer 
Adrover surt en el punt 28 i torna en el punt 29. El Sr. Alemany Cladera surt en el 
punt 28 i torna en el punt 29. La Sra. Cano Juan surt en el punt 28 i torna en el punt 
29. El Sr. Ferrà Martorell surt en el punt 29 i torna en el punt 30. La Sra. Roig Catany 
surt en el punt 30 i torna en el punt 31. El Sr. Coll Canyelles surt en el punt 30 i torna 
en el punt 31. El Sr. Dalmau Fortuny surt en el punt 30 i torna en el punt 31. El Sr. 
Font Massot s’incorpora en el punt 31. El Sr. Crespí Deyà surt en el despatx 
extraordinari 1 i torna en despatx extraordinari 2. La Sra. Soler Torres surt en el 
despatx extraordinari 1 i torna en despatx extraordinari 2. La Sra. Salom Coll surt en 
el despatx extraordinari 1 i torna en despatx extraordinari 2. El Sr. Vidal Vidal surt en 
el despatx extraordinari 1 i torna en despatx extraordinari 2. 
 

La Sra. PRESIDENTA, abans d’iniciar la sessió, demana als consellers i conselleres 
així com a la resta de persones presents a la sala guardar un minut de silenci en 
memòria d’Isabel Barceló Garcia que va ser assassinada ahir a Felanitx. 
 

ORDRE DEL DIA 

 

I) PART RESOLUTIVA 

 

PRESIDENCIA 

1. Declaracions institucionals. 

2.  Proposta de concessió del títol de Fill Adoptiu de Mallorca al senyor Francisco 
Sánchez Gómez, Paco de Lucía. 
 
3.  Proposta de concessió de la Medalla d’Honor i Gratitud de l’illa de Mallorca, en 
categoria d’Or, a la Guàrdia Civil en el 170è aniversari. 
 
4. Proposta de concessió de la Medalla d’Honor i Gratitud de l’illa de Mallorca, en 
categoria d’Or, al senyor Joan Parera Mezquida. 
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5. Proposta de concessió de la Medalla d’Honor i Gratitud de l’illa de Mallorca, en 
categoria d’Or, a la Sra. Pilar Bonnin Aguiló. 
 
6. Proposta de concessió de la Medalla d’Honor i Gratitud de l’illa de Mallorca, en 
categoria d’Or, al senyor Antoni Catany Jaume. 
 
7. Proposta de concessió de la Medalla d’Honor i Gratitud de l’illa de Mallorca, en 
categoria d’Or, al senyor Luís Ignacio Ramallo Massanet. 
 
8. Proposta de concessió de la Medalla d’Honor i Gratitud de l’illa de Mallorca, en 
categoria d’Or, al senyor Rafael Nadal Nadal. 
 
9. Proposta de concessió de la Medalla d’Honor i Gratitud de l’illa de Mallorca, en 
categoria d’Or, a l’arxiduc Lluís Salvador d’Àustria. 
 
10. Proposta de concessió de la Medalla d’Honor i Gratitud de l’illa de Mallorca, en 
categoria d’Or, a Mater Misericordiae. 
 
11. Proposta de concessió de la Medalla d’Honor i Gratitud de l’illa de Mallorca, en 
categoria d’Or, a l’Hospital General. 
 
12. Proposta de concessió de la Medalla d’Honor i Gratitud de l’illa de Mallorca, en 
categoria d’Or, al senyor Antoni Quetgles Darder. 
 
VICEPRESIDÈNCIA DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 
 
13. Aprovació, si escau, de l’acord d’ampliació del termini de justificació en relació al 
Conveni entre el Consell Insular de Mallorca i el Bisbat de Mallorca per dur a terme 
el projecte de conservació i restauració de les pintures murals de l’església de Sant 
Antoni de Viana de Palma de Mallorca, fase III. 
 
14. Proposta d’acord declaració de la pèrdua parcial del dret al cobrament de la 
subvenció atorgada en el marc del Conveni entre el Consell Insular de Mallorca i el 
Bisbat de Mallorca, any 2013, per restaurar i conservar les pintures murals de 
l’església de Sant Antoni de Viana de Palma de Mallorca, fase II (R. 17772). 
 
15. Aprovació definitiva de l’estudi de viabilitat de la reforma del Poliesportiu Sant 
Ferran mitjançant la concessió d’obra pública. 
 
16. Aprovació definitiva del reglament de funcionament i ús del recinte poliesportiu 
Sant Ferran.  
 
DEPARTAMENT D'URBANISME I TERRITORI 
 
17. Proposta d'aprovació inicial del Reglament de desenvolupament de la Llei 2/2014, 
de 25 de març, d'Ordenació i ús del sòl, en l'àmbit de l'illa de Mallorca.  
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18. Proposta d’acord d’incorporació de l’actuació 2.DUP.01 de Llucmajor a Campos a 
la fase 1 del Pla Director Sectorial de Carreteres. 
 
19. Proposta de desestimació del recurs de reposició contra l’acord del ple de dia 10 
d’abril de 2014 de liquidació de la retribució variable de l’any 2013, del contracte de 
concessió de l’obra pública per a la construcció, conservació i explotació de la 
carretera ma-15 Palma-Manacor i la sol·licitud de la concessionària de dia 16 de juny 
de 2014 (exp. 001/04)  
 
DEPARTAMENT D’HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA 
 
20. Proposta modificació base 42 de les d’execució del pressupost general de consell 
de Mallorca per l’exercici 2014. 
 
21. Proposta d’aprovació de l’expedient núm. 14 de modificació de crèdits en el 
pressupost propi de la corporació de l'exercici de 2014 per suplement de crèdits 
(sup04/2014). 
 
DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT 
 
22. Proposta designació dels membres suplents de la Junta Rectora de l’Institut de 
l’Esport Hípic de Mallorca. 
 
23. Proposta d’acord d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits del 
Departament de Medi Ambient.  
  
DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL 
 
24. Proposta d’acord d’aprovació dels reconeixements extrajudicials de crèdits de 
l’Institut Mallorqui d’Afers Socials: 

a) Exp. REC 06/2014, import: 75.063,73 € 
b) Exp. REC 07/2014, import: 81.649,31 € 

 

II) PART DE CONTROL 

25.  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  

26. Moció del Grup Socialista al Consell de Mallorca sobre la licitació de la ronda 
d’Algaida. 
 
27. Moció del Grup Socialista al Consell de Mallorca per una estratègia per la igualtat 
i lluita contra el sexisme i pràctiques comercials denigrants. 
 
28. Moció del Grup Socialista al Consell de Mallorca sobre la millora de condicions 
del servei de Bombers de Mallorca. 
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29. Moció del Grup Polític MÉS PER MALLORCA sobre les visites culturals i 
turístiques a l’edifici de Palau Reial del Consell de Mallorca. 

 
30. Moció del Grup Polític MÉS PER MALLORCA en defensa dels jutjats de Pau i 
d’un sistema de justícia pròxim i de qualitat. 
 
31. Moció del Grup Polític MÉS PER MALLORCA relativa a la sol.licitud 
d’auditoria de costos a Tirme S.A. 
 

INTERPEL·LACIONS 

32. Interpel·lació que formula el Sr. Joan Font Massot al ple, sobre actuacions del 
Consorci Serra de Tramuntana. 
 
33. Interpel·lació que formula la Sra. Silvia Cano Juan a la Sra. Catalina Cirer 
Adrover sobre la reforma de Llei d’Avortament. 

PREGUNTES 

34. Pregunta que formula el Sr. Jaume Garau Salas a la Sra. Catalina Cirer Adrover 
(utilització 16 places Residència Huialfas) 
 
35. Pregunta que formula el Sr, Francesc Dalmau Fortuny al Sr. Joan Rotger Seguí 
(Informe de compatibilitat del director artístic del Teatre Principal) 
 
36. Pregunta que formula la Sra. Melchora Gómez Andrés al Sr. Joan Rotger Seguí 
(tancament del Museu Pollentia). 
 
37. Pregunta que formula el Sr. Joan Font Massot al ple (Pla Director Sectorial 
d’Equipaments Comercials de Mallorca). 
 
38. Pregunta que formula el Sr. Joan Font Massot al ple (Programes de col·laboració 
social del Consell de Mallorca durant 2014). 
 

INFORMACIÓ DELS CONSELLERS EXECUTIUS 

PRECS 

III) DESPATX EXTRAORDINARI 

 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 

I) PART RESOLUTIVA 

 

PRESIDENCIA 
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PUNT 1. DECLARACIONS INSTITUCIONALS. 

No n’hi ha. 

 

PUNT 2.- PROPOSTA DE CONCESSIÓ DEL TÍTOL DE FILL ADOPTIU DE 
MALLORCA AL SENYOR FRANCISCO SÁNCHEZ GÓMEZ, PACO DE 
LUCÍA. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de la presidenta que diu: 

 

La presidenta del Consell de Mallorca, d'acord amb els articles 1r, 3r i 6è del 
Reglament d'Honors i Distincions d'aquesta institució i fent ús de les facultats que li 
confereix la legislació vigent de Règim Local va resoldre iniciar l'expedient de 
concessió del títol de Fill Adoptiu de Mallorca al senyor Francisco Sánchez Gómez, 
Paco de Lucía, així com també nomenar la senyora Maria Magdalena García Gual 
instructora de l'expedient corresponent. 

 
La instructora ha recollit aquells documents i testimonis adients dels mèrits del Sr. 
Francisco Sánchez Gómez, Paco de Lucía,  per a rebre el guardó per al qual se'l 
proposa. 
 
Per tot això, propòs que el Ple adopti l’acord següent: 
 
Concedir el títol de Fill Adoptiu de Mallorca al senyor Francisco Sánchez Gómez, 
Paco de Lucía, en virtut dels mèrits que es recullen a l'expedient instruït a l'efecte. 
 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
 
 
PUNT 3. PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE LA MEDALLA D’HONOR I 
GRATITUD DE L’ILLA DE MALLORCA, EN CATEGORIA D’OR, A LA 
GUÀRDIA CIVIL EN EL 170È ANIVERSARI. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de la presidenta que diu: 
 

La presidenta del Consell de Mallorca, d'acord amb els articles 1r, 3r i 6è del 
Reglament d'Honors i Distincions d'aquesta institució i fent ús de les facultats que li 
confereix la legislació vigent de Règim Local va resoldre iniciar l'expedient 
d'atorgament de la Medalla d'Honor i Gratitud de l'illa de Mallorca, en categoria d'Or 
a la Guàrdia Civil en el 170è aniversari, així com també nomenar la senyora Maria 
Magdalena García Gual instructora de l'expedient corresponent. 

 
La instructora ha recollit aquells documents i testimonis adients dels mèrits de la 
Guàrdia Civil per a rebre el guardó per al qual se'l proposa. 
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Per tant, propòs que el Ple adopti l’acord següent: 

 
Concedir la Medalla d'Honor i Gratitud de l'illa de Mallorca, en categoria d'Or, a la 
Guàrdia Civil, en virtut dels mèrits que es recullen a l'expedient instruït a aquest 
efecte. 
 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
 
PUNT 4. PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE LA MEDALLA D’HONOR I 
GRATITUD DE L’ILLA DE MALLORCA, EN CATEGORIA D’OR, AL 
SENYOR JOAN PARERA MEZQUIDA. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de la presidenta que diu: 
 

La presidenta del Consell de Mallorca, d'acord amb els articles 1r, 3r i 6è del 
Reglament d'Honors i Distincions d'aquesta institució i fent ús de les facultats que li 
confereix la legislació vigent de Règim Local va resoldre iniciar l'expedient 
d'atorgament de la Medalla d'Honor i Gratitud de l'illa de Mallorca, en categoria d'Or 
al senyor Joan Parera Mezquida, així com també nomenar la senyora Maria 
Magdalena García Gual instructora de l'expedient corresponent. 

 
La instructora ha recollit aquells documents i testimonis adients dels mèrits del Sr. 
Joan Parera Mezquida per a rebre el guardó per al qual se'l proposa. 
 

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

Concedir la Medalla d'Honor i Gratitud de l'illa de Mallorca, en categoria d'Or, al 
senyor Joan Parera Mezquida, en virtut dels mèrits que es recullen a l'expedient 
instruït a aquest efecte. 
 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
 
 
PUNT 5. PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE LA MEDALLA D’HONOR I 
GRATITUD DE L’ILLA DE MALLORCA, EN CATEGORIA D’OR, A LA 
SRA. PILAR BONNIN AGUILÓ. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de la presidenta que diu: 
 

La presidenta del Consell de Mallorca, d'acord amb els articles 1r, 3r i 6è del 
Reglament d'Honors i Distincions d'aquesta institució i fent ús de les facultats que li 
confereix la legislació vigent de Règim Local va resoldre iniciar l'expedient 
d'atorgament de la Medalla d'Honor i Gratitud de l'illa de Mallorca, en categoria d'Or 
a la senyora Pilar Bonnin Aguiló, així com també nomenar el senyor Jaume Garau 
Salas instructor de l'expedient corresponent. 
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L'instructor ha recollit aquells documents i testimonis adients dels mèrits de la Sra. 
Pilar Bonnin Aguiló per a rebre el guardó per al qual se'l proposa. 
 

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

 
Concedir la Medalla d'Honor i Gratitud de l'illa de Mallorca, en categoria d'Or, a la 
senyora Pilar Bonnin Aguiló, en virtut dels mèrits que es recullen a l'expedient instruït 
a aquest efecte. 
 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
 
 
PUNT 6. PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE LA MEDALLA D’HONOR I 
GRATITUD DE L’ILLA DE MALLORCA, EN CATEGORIA D’OR, AL 
SENYOR ANTONI CATANY JAUME. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de la presidenta que diu: 
 

La presidenta del Consell de Mallorca, d'acord amb els articles 1r, 3r i 6è del 
Reglament d'Honors i Distincions d'aquesta institució i fent ús de les facultats que li 
confereix la legislació vigent de Règim Local va resoldre iniciar l'expedient 
d'atorgament de la Medalla d'Honor i Gratitud de l'illa de Mallorca, en categoria d'Or 
al senyor Antoni Catany Jaume, així com també nomenar la senyora Maria Magdalena 
Gual i el senyor Jaume Garau Salas instructor de l'expedient corresponent. 

 
Els instructors han recollit aquells documents i testimonis adients dels mèrits del Sr. 
Antoni Catany Jaume per a rebre el guardó per al qual se'l proposa. 
 

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

 
Concedir la Medalla d'Honor i Gratitud de l'illa de Mallorca, en categoria d'Or, al 
senyor Antoni Catany Jaume, en virtut dels mèrits que es recullen a l'expedient 
instruït a aquest efecte. 
 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
 
 
PUNT 7. PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE LA MEDALLA D’HONOR I 
GRATITUD DE L’ILLA DE MALLORCA, EN CATEGORIA D’OR, AL 
SENYOR LUÍS IGNACIO RAMALLO MASSANET. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de la presidenta que diu: 
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La presidenta del Consell de Mallorca, d'acord amb els articles 1r, 3r i 6è del 
Reglament d'Honors i Distincions d'aquesta institució i fent ús de les facultats que li 
confereix la legislació vigent de Règim Local va resoldre iniciar l'expedient 
d'atorgament de la Medalla d'Honor i Gratitud de l'illa de Mallorca, en categoria d'Or 
al senyor Luís Ignacio Ramallo Massanet, així com també nomenar la senyora Maria 
Magdalena García Gual instructora de l'expedient corresponent. 

 
La instructora ha recollit aquells documents i testimonis adients dels mèrits del Sr. 
Luís Ignacio Ramallo Massanet per a rebre el guardó per al qual se'l proposa. 
 

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

 
Concedir la Medalla d'Honor i Gratitud de l'illa de Mallorca, en categoria d'Or, al 
senyor Luís Ignacio Ramallo Massanet, en virtut dels mèrits que es recullen a 
l'expedient instruït a aquest efecte. 
 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
 
 
PUNT 8. PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE LA MEDALLA D’HONOR I 
GRATITUD DE L’ILLA DE MALLORCA, EN CATEGORIA D’OR, AL 
SENYOR RAFAEL NADAL NADAL. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de la presidenta que diu: 
 

La presidenta del Consell de Mallorca, d'acord amb els articles 1r, 3r i 6è del 
Reglament d'Honors i Distincions d'aquesta institució i fent ús de les facultats que li 
confereix la legislació vigent de Règim Local va resoldre iniciar l'expedient 
d'atorgament de la Medalla d'Honor i Gratitud de l'illa de Mallorca, en categoria d'Or 
al senyor Rafael Nadal Nadal, així com també nomenar la senyora Maria Magdalena 
García Gual instructora de l'expedient corresponent. 

 
La instructora ha recollit aquells documents i testimonis adients dels mèrits del Sr. 
Rafael Nadal Nadal per a rebre el guardó per al qual se'l proposa. 
 

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

 
Concedir la Medalla d'Honor i Gratitud de l'illa de Mallorca, en categoria d'Or, al 
senyor Rafael Nadal Nadal, en virtut dels mèrits que es recullen a l'expedient instruït a 
aquest efecte. 
 

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



 10

PUNT 9. PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE LA MEDALLA D’HONOR I 
GRATITUD DE L’ILLA DE MALLORCA, EN CATEGORIA D’OR, A 
L’ARXIDUC LLUÍS SALVADOR D’ÀUSTRIA. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de la presidenta que diu: 
 

La presidenta del Consell de Mallorca, d'acord amb els articles 1r, 3r i 6è del 
Reglament d'Honors i Distincions d'aquesta institució i fent ús de les facultats que li 
confereix la legislació vigent de Règim Local va resoldre iniciar l'expedient 
d'atorgament de la Medalla d'Honor i Gratitud de l'illa de Mallorca, en categoria d'Or 
a l’arxiduc Lluís Salvador d’Àustria, així com també nomenar la senyora Maria 
Magdalena García Gual instructor de l'expedient corresponent. 

 
La instructora ha recollit aquells documents i testimonis adients dels mèrits de 
l’arxiduc Lluís Salvador d’Àustria per a rebre el guardó per al qual se'l proposa. 
 

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

 
Concedir la Medalla d'Honor i Gratitud de l'illa de Mallorca, en categoria d'Or, a 
l’arxiduc Lluís Salvador d’Àustria, en virtut dels mèrits que es recullen a l'expedient 
instruït a aquest efecte. 
 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
 
 
PUNT 10. PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE LA MEDALLA D’HONOR I 
GRATITUD DE L’ILLA DE MALLORCA, EN CATEGORIA D’OR, A 
MATER MISERICORDIAE. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de la presidenta que diu: 
 

La presidenta del Consell de Mallorca, d'acord amb els articles 1r, 3r i 6è del 
Reglament d'Honors i Distincions d'aquesta institució i fent ús de les facultats que li 
confereix la legislació vigent de Règim Local va resoldre iniciar l'expedient 
d'atorgament de la Medalla d'Honor i Gratitud de l'illa de Mallorca, en categoria d'Or 
a Mater Misericordiae, així com també nomenar la senyora Maria Magdalena García 
Gual instructora de l'expedient corresponent. 

 
La instructora ha recollit aquells documents i testimonis adients dels mèrits de Mater 
Misericordiae per a rebre el guardó per al qual se'l proposa. 
 

Per tant, propòs que el Ple adopti l’acord següent: 
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Concedir la Medalla d'Honor i Gratitud de l'illa de Mallorca, en categoria d'Or, a 
Mater Misericordiae, en virtut dels mèrits que es recullen a l'expedient instruït a 
aquest efecte. 
 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
 
 
PUNT 11. PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE LA MEDALLA D’HONOR I 
GRATITUD DE L’ILLA DE MALLORCA, EN CATEGORIA D’OR, A 
L’HOSPITAL GENERAL. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de la presidenta que diu: 
 

La presidenta del Consell de Mallorca, d'acord amb els articles 1r, 3r i 6è del 
Reglament d'Honors i Distincions d'aquesta institució i fent ús de les facultats que li 
confereix la legislació vigent de Règim Local va resoldre iniciar l'expedient 
d'atorgament de la Medalla d'Honor i Gratitud de l'illa de Mallorca, en categoria d'Or 
a l’Hospital General, així com també nomenar el senyor Jaume Garau Salas instructor 
de l'expedient corresponent. 

 
L'instructor ha recollit aquells documents i testimonis adients dels mèrits de l’Hospital 
General per a rebre el guardó per al qual se'l proposa. 
 

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

 
Concedir la Medalla d'Honor i Gratitud de l'illa de Mallorca, en categoria d'Or, a 
l’Hospital General, en virtut dels mèrits que es recullen a l'expedient instruït a aquest 
efecte. 
 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
 
 
PUNT 12. PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE LA MEDALLA D’HONOR I 
GRATITUD DE L’ILLA DE MALLORCA, EN CATEGORIA D’OR, AL 
SENYOR ANTONI QUETGLES DARDER. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de la presidenta que diu: 
 

La presidenta del Consell de Mallorca, d'acord amb els articles 1r, 3r i 6è del 
Reglament d'Honors i Distincions d'aquesta institució i fent ús de les facultats que li 
confereix la legislació vigent de Règim Local va resoldre iniciar l'expedient 
d'atorgament de la Medalla d'Honor i Gratitud de l'illa de Mallorca, en categoria d'Or 
al senyor Antoni Quetglas Darder, així com també nomenar la senyora Maria 
Magdalena García Gual instructora de l'expedient corresponent. 
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La instructora ha recollit aquells documents i testimonis adients dels mèrits del Sr. 
Antoni Quetglas Darder per a rebre el guardó per al qual se'l proposa. 
 

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

 
Concedir la Medalla d'Honor i Gratitud de l'illa de Mallorca, en categoria d'Or, al 
senyor Antoni Quetglas Darder, en virtut dels mèrits que es recullen a l'expedient 
instruït a aquest efecte. 
 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
 
 
VICEPRESIDÈNCIA DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 
 
 
PUNT 13. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACORD D’AMPLIACIÓ DEL 
TERMINI DE JUSTIFICACIÓ EN RELACIÓ AL CONVENI ENTRE EL 
CONSELL INSULAR DE MALLORCA I EL BISBAT DE MALLORCA PER 
DUR A TERME EL PROJECTE DE CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ DE 
LES PINTURES MURALS DE L’ESGLÉSIA DE SANT ANTONI DE VIANA 
DE PALMA DE MALLORCA, FASE III. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del Vicepresident de Cultura, Patrimoni i 
Esports que diu: 
 
Atès que a la sessió de 10 d’abril de 2014 el Ple acordà: concedir la subvenció; 
autoritzar la depesa i aprovar el text de conveni per dur a terme la conservació del 
patrimoni eclesiàstic, any 2014, concretament per a la tercera fase dels treballs de 
conservació i restauració del conjunt de les pintures murals de l’església de Sant 
Antoni de Viana del terme municipal de Palma de Mallorca. 
 
Atès que el 26 de juny de 2014, amb núm. 21776 de registre d’entrada en el Consell 
Insular de Mallorca, el Bisbat sol·licita, entre d’altres, una pròrroga per a l’execució 
del les feines previstes al projecte. La base cinquena del conveni estableix que el 
termini màxim per dur a terme l’objecte de la subvenció consistent en dur a terme el 
projecte és coincident amb el termini per presentar el compte justificatiu, ambdós 
finalitzaran el 10 de setembre de 2014. 
 
Atès l‘informe jurídic emès el 7 de juliol de 2014. 

Atès l’article 49 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificat d’acord 
amb la Llei 4/1999, de 13 de gener de 1999 sobre l’ampliació de terminis, en el qual 
s’estbleix que: Tant la petició dels interessats com la decisió sobre l’ampliació s’han 
de produir, en tot cas, abans del venciment del termini de què es tracti. En cap cas 

pot ser objecte d’ampliació un termini ja vençut. 
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Vist que l’article 65.3 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el 
reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions regula que 
l’acte de concessió o el conveni té el caràcter de bases reguladores de la concessió als 
efectes del que disposa la Llei general de subvencions. 
 

Vist que l’òrgan competent per aprovar el text del conveni; concedir la subvenció i 
autoritzar la despesa és el Ple del Consell Insular de Mallorca d’acord amb l’article 65 
del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el reglament de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; l’article 17.2 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; l’article 8.1 i) de la Llei 8/2000, 
de 27 d’octubre, de consells insulars, i l’article 22.d) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de 
bases del règim local. I que, per tant, compet al mateix òrgan decidir sobre la 
sol·licitud d’ampliació de terminis establerts dins un conveni. 

D’acord amb l’article 31.2.e) del Reglament orgànic del Consell de Mallorca, aprovat 
pel Ple a la sessió de 8 de març de 2004 (BOIB núm. 38, de 16/03/2004) i modificat 
pel Ple a la sessió de 13 d’octubre de 2011 (BOIB núm. 158, de 20/10/2011),els 
consellers executius tenen atribuïda la competència per prepara i proposar al Ple 
l’adopció d’acords escaients respecte de les matèries atribuïdes al seu departament. 

 

Per tot l’exposat i en ús de les atribucions conferides, propòs al vicepresident de 
Cultura, Patrimoni i Esports per a que, al seu torn, elevi a la consideració del Ple la 
següent proposta d’ 

ACORD 

1.- Concedir l’ampliació del termini de justificació en relació al Conveni entre el 
Consell Insular de Mallorca i el Bisbat de Mallorca per dur a terme el projecte de 
conservació i restauració de les pintures murals de l’església de Sant Antoni de Viana 
de Palma de Mallorca, fase III, en base a l’informe jurídic emès el 7 de juliol de 2014 
que s’adjunta i forma part integrant del present acord. 

La data límit per presentar el compte justificatiu serà el dia 31 d’octubre de 2014. 

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

Aquest acord no es susceptible de recurs, d’acord amb l’article 49 de la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, modificat d’acord amb la Llei 4/1999, de 13 de 
gener. 

Aquest acord no és susceptible de recurs, d’acord amb l’article de la Llei 30/1992, de 
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú, modificat d’acord amb la Llei 4/1999, de 13 de gener de 1999.  

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). 
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PUNT 14. PROPOSTA D’ACORD DECLARACIÓ DE LA PÈRDUA PARCIAL 
DEL DRET AL COBRAMENT DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA EN EL 
MARC DEL CONVENI ENTRE EL CONSELL INSULAR DE MALLORCA I 
EL BISBAT DE MALLORCA, ANY 2013, PER RESTAURAR I CONSERVAR 
LES PINTURES MURALS DE L’ESGLÉSIA DE SANT ANTONI DE VIANA 
DE PALMA DE MALLORCA, FASE II (R. 17772). 
 
Es dóna compte de la següent proposta del Vicepresident de Cultura, Patrimoni i 
Esports que diu: 
 
Vist que al pressupost general del Consell Insular de Mallorca per l’any 2013 consta una 
aplicació pressupostària dotada amb 120.000,00 € destinada al Bisbat de Mallorca. 

Vist que el 18 de juliol de 20133, amb núm. de registre d’entrada 22944, es presentà el 
projecte per restaurar i conservar les pintures murals de l’església de Santa Antoni de Viana 
(Palma). 

Vist que a la sessió de 11 de setembre de 2013, el Ple del Consell Insular de Mallorca va 
acordar, entre d’altres, concedir la subvenció i autoritzar i disposar la despesa per import de 
94.800,00 € d’acord amb el pressupost presentat pel Bisbat de Mallorca. 

Vist que el 24 de setembre de 2013, amb núm. 29380, el Bisbat de Mallorca entrà el compte 
justificatiu recordant a l’Administració la impossibilitat d’executar el projecte arran de què 
l’expedient es va iniciar avançat l’any. 

Vist que el 22 d’octubre de 2013 la tècnica en conservació-restauració emet informe 
concloent que hi ha treballs que s’han dut a terme i que s’ajusten al projecte aprovat, d’altres 
que segueixen el seu curs i uns altres que encara no s’han efectuat. 

Vist que el 19 de maig de 2014, el sotasignat previ informe de fiscalització favorable 
de la Intervenció General de 7 de maig de 2014 resol iniciar l’expedient de pèrdua 
parcial del dret al cobrament de la subvenció atorgada al Bisbat de Mallorca per dur a 
terme el projecte objecte de subvenció: Segona fase dels treballs de conservació i 
restauració del conjunt de pintures murals de l’església de Sant Antoni de Viana de 
Palma de Mallorca, concedint al Bisbat de Mallorca un termini de 15 dies hàbils per 
tal que pogués formular les al·legacions que tingués per oportú, així com recusar, en el 
seu cas, a la instructora de l’expedient. 

 
Atès que durant el termini de presentació d’al·legacions no s’han presentat cap. 
 
Vist l’informe favorable de la Intervenció General de 10 de juliol de 2014. 

 

Atès el que disposa l’apartat e) de l’article 31 del Reglament Orgànic del Consell Insular de 
Mallorca aprovat pel Ple de 8 de març de 2004 (BOIB núm. 38 de 16-03-2004), segons el 
qual els consellers executius tenen atribucions per proposar al Ple els acords escaients 
respecte a les matèries atribuïdes al seu departament. 
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Atès l’article 65 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el Reglament de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions regula a l’apartat tercer que 
l’acte de concessió o el conveni té el caràcter de bases reguladores de la concessió als efectes 
del que disposa la Llei general de subvencions. 
 

Vist que el concepte de bases reguladores en la concessió de les subvencions es regula 
a l’article 17 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, 
concretament a l’apartat segon s’estableix que les bases reguladores de les 
subvencions de les corporacions locals s’han d’aprovar en el marc de les bases 
d’execució del pressupost, a través d’una ordenança general de subvencions o 
mitjançant una ordenança específica per a les diferents modalitats de subvencions. 

Vist que l’òrgan competent per aprovar les ordenances és el Ple del CIM, d’acord amb 
l’article 8.1 i) de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars, i l’article 33.2 
b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local.  

Atès l’exposat l’òrgan competent tant per aprovar el text del conveni com per 
concedir la subvenció és el Ple del Consell de Mallorca i, per tant, també ho és per 
acordar la pèrdua parcial del dret a cobrament de la subvenció d’acord amb l’article 
41 de la LGS.  

Atès el que disposen els articles 34.3 i 37c) i 42 de la Llei 38/2003 de 17 de novembre general 
de subvencions i l’article 89 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
 
Per tot l’exposat, en ús de les atribucions conferides, el vicepresident de Cultura, Patrimoni i 
Esports eleva a la consideració del Ple la següent proposta d’ 

 

ACORD 

 

1.- Declarar la pèrdua parcial del dret al cobrament de la subvenció atorgada al 
Bisbat de Mallorca , amb CIF R-0700002-I, la quantitat de VUITANTA-UN MIL 
CENT QUARANTA-TRES AMB DIVUIT CÈNTIMS (81.143,18 €) davant 
l’execució i, conseqüentment, la justificació parcial del projecte de restauració de les 
pintures murals de la cúpula de l’Església de Sant Antoni de Viana de Palma, fase II 
d’acord amb el conveni entre el Consell Insular de Mallorca i el Bisbat, signat el 16 de 
setembre de 2013, a càrrec de l’aplicació pressupostària 20.33620.78981 per 
incorporació de romanent. Tot d’acord amb la memòria de despeses emesa, el 31 de 
gener de 2014, pel cap de servei de Patrimoni Històric amb el vistiplau del secretari 
tècnic i l’informe jurídic de 7 de juliol de 2014 que s’adjunten i formen part integrant 
del present acord. 

Tot d’acord amb els articles 34.3 i 37c) i 42 de la Llei 38/2003 de 17 de novembre 
general de subvencions i l’article 89 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol pel 
qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions. 
 

2.- Notificar-ho a l’interessat i a la Intervenció General del Consell Insular de 
Mallorca 
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La Sra. PALOU (MÉS per Mallorca) indica que aquest punt és un exemple del que sempre critica el 
portaveu del seu Grup, Sr. Font, i és que se concedeix massa poc temps per a l’execució de les 
subvencions atorgades. 

En aquest cas, el Bisbat de Mallorca va disposar només de 30 dies efectius per dur a terme una 
restauració, valorada en 90.000 euros, subvencionada pel Consell de Mallorca.  

Durant aquest període de 30 dies efectius es varen executar unes feines per valor de 17.000 euros de les 
quals no se’n va poder justificar el pagament i, per això, no varen poder ser subvencionades mitjançant 
aquesta ajuda tot i l’existència d’un conveni. 

Així doncs, aquest és un punt més que reforça el que sempre adverteixen que les subvencions han de 
sortir tan prest com sigui possible i que cal treballar per millorar-les o tenir previst algun mecanisme 
que no faci que els adjudicataris hagin de sol·licitar una ampliació del termini per justificar –com en el 
cas del punt anterior– o, com en aquest cas, que perdin el dret a cobrar una ajuda de 80.000 euros. 

El Sr. ROTGER (vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports) puntualitza que la seva opinió difereix 
de l’opinió de la Sra. Palou perquè aquest cas no és un exemple del que passa en general sinó que 
simplement respon al fet que aquesta intervenció de restauració ha estat complicada. 

En el punt anterior, el Consell de Mallorca autoritzar a posposar la justificació a dia 31 d’octubre de 
2014 i la intervenció és la mateixa però, com que no es va poder executar el gruix de la intervenció en 
2013, el Bisbat l’ha de reiterar en 2014. 

En conseqüència, considera que l’esperit i el contingut del conveni amb el Bisbat de Mallorca és manté 
amb aquesta nova aportació en 2014. 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per denou vots a favor (PP), cap vot en contra 
i tretze abstencions (PSOE i MÉS per Mallorca). 
 
 
 
PUNT 15. APROVACIÓ DEFINITIVA DE L’ESTUDI DE VIABILITAT DE 
LA REFORMA DEL POLIESPORTIU SANT FERRAN MITJANÇANT LA 
CONCESSIÓ D’OBRA PÚBLICA. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del Vicepresident de Cultura, Patrimoni i 
Esports que diu: 

Antecedents 

1. El Poliesportiu Sant Ferran es l’únic recinte esportiu del qual és titular el Consell de 
Mallorca. A data d’avui les instal·lacions que conformen el poliesportiu es troben 
obsoletes i en males condicions per oferir un servei adient per a la pràctica de l’esport. 
Per això la Direcció Insular d’Esports del Consell de Mallorca va encomanar a 
l’entitat SERPROSPORT SL, l’elaboració d’un estudi de viabilitat sobre la concessió 
d’obra pública per dur a terme una reforma del Poliesportiu Sant Ferran.   

2. D’acord amb el previst a la disposició addicional segona del Reial decret legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del 
sector públic, el Ple del Consell de Mallorca va aprovar inicialment, en la sessió d’11 
de setembre de 2013, l’estudi de viabilitat. 

Aquest acord es va publicar al BOIB núm.136 de 3/10/2013 i es va sotmetre a 
informació pública per termini d’un mes 
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3. Així mateix es va donar trasllat de dit acord a la Delegació del Govern en la 
comunitat autònoma de les Illes Balears, a l’Ajuntament de Palma i a la Conselleria 
d’Agricultura, Medi Ambient i Territori de la Comunitat Autònoma de les Illes 
Balears. 

El 29/10/2013 la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears va comunicar al 
Consell de Mallorca que el projecte de la reforma del Poliesportiu havia de menester 
un document ambiental. 

El dia 10 de juny de 2014 el Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears 
va acordar: «Que el projecte Estudi de viabilitat de la reforma del poliesportiu Sant 
Ferran, TM de Palma” no està subjecte a tramitació ambiental per no estar inclòs a 
l’annex I ni II de la Llei d’AIA i AAE, donat que es troba íntegrament en sòl urbà.» 

Per tot això, propòs al Ple del Consell de Mallorca la següent  

 

Proposta d’acord 

1.- Aprovar definitivament l’estudi de viabilitat de la reforma del Poliesportiu Sant 
Ferran mitjançant la concessió d’obra pública. 

 

La Sra. PALOU (MÉS per Mallorca) manifesta el vot en contra de MÉS per Mallorca a aquest punt 
alhora que lamenta que el poliesportiu de Sant Ferran, que és l’única instal·lació esportiva del Consell 
de Mallorca, hagi arribat a degradar-se tant i veuen que la seva reforma va lligada a la privatització que 
l’equip de govern en vol fer, de la qual no vol participar el seu Grup. 

El Sr. DALMAU (PSOE) reitera els arguments exposats per MÉS per Mallorca i anuncia que el Grup 
Socialista també votarà en contra dels punts núm. 15 i 16 precisament perquè consideren que l’únic 
interès de l’equip de govern pel poliesportiu de Sant Ferran ha estat per privatitzar-lo. 

El seu Grup considera que existeixen altres opcions que s’haurien de valorar; opcions que poden 
beneficiar els interessos dels ciutadans i ciutadanes de Mallorca i, especialment, els de Palma i, per 
aquest motiu, hi votaran en contra. 

El Sr. ROTGER (vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports) fa constar que creu que aquesta 
institució ha de lamentar l’estat en què es troba el poliesportiu de Sant Ferran, com ha dit en altres 
ocasions, que és responsabilitat de tots els grups amb representació al Consell de Mallorca. 

El que ha fet l’actual equip de govern és posar en valor el poliesportiu de Sant Ferran, trobar el sistema 
millor per dur-hi a terme una inversió que pot rondar els 5 M€ i estudiar la possibilitat que la seva 
gestió pugui ser mitjançant una concessió administrativa. 

Li agradaria eliminar el contingut demagògic que hi ha en l’asseveració que es tracta d’una 
privatització perquè sembla que es vol donar a entendre que el Consell de Mallorca se desentén, ven, 
cedeix o abandona Sant Ferran quan el vertader abandonament de Sant Ferran s’ha produït durant els 
darrers 30 anys. 

Ara volen solucionar el problema i pensen que, combinar la inversió que necessita Sant Ferran amb una 
gestió eficaç i òptima, sense dubtes redundarà en benefici dels ciutadans de Mallorca. 

La Sra. PALOU reconeix que, efectivament, la responsabilitat sobre Sant Ferran és compartida però si 
miren quants d’anys, d’aquests darrers 30, corresponen a una gestió del Partit Popular i quants a una 
gestió dels grups de l’oposició, veuran que la diferència és significativa i que no dóna lloc a dubtes. 

El fet que la inversió sigui de 5 M€ i que se faci a través d’una concessió implica renunciar a la gestió 
de les instal·lacions durant molt de temps i observa que el Partit Popular ha demostrat que, quan vol 
trobar doblers per fer les coses, en troba i, per això, el seu Grup votarà en contra de la privatització que 
volen fer d’aquesta única instal·lació esportiva del Consell de Mallorca. 
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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). 
 
PUNT 16. APROVACIÓ DEFINITIVA DEL REGLAMENT DE 
FUNCIONAMENT I ÚS DEL RECINTE POLIESPORTIU SANT FERRAN.  
 
Es dóna compte de la següent proposta del Vicepresident de Cultura, Patrimoni i 
Esports que diu: 
 

Antecedents 

1. El Poliesportiu Sant Ferran, es l’única instal·lació esportiva propietat del Consell de 
Mallorca. La instal·lació s’inaugurà l’any 1972, i és una de les instal·lacions 
esportives amb més història de les Illes Balears. 

2. Mitjançant informe de 25 de juliol de 2013, el cap de la Secció d’Esport Base amb 
el vistiplau del director insular d’Esports,  justifica la necessitat de iniciar un 
procediment dirigit a l’aprovació d’un reglament on es reguli el funcionament i l’ús 
del recinte del Poliesportiu Sant Ferran. 

3. El 27 de setembre de 2013 el vicepresident de Cultura, Patrimoni  i Esports va 
resoldre iniciar la tramitació de l’expedient corresponent a l’elaboració del reglament 
de funcionament i ús del recinte poliesportiu Sant Ferran. 

4. El dia 10 d’abril de 2014 el Ple del Consell de Mallorca va acordar l’aprovació 
inicial  del reglament de funcionament i ús del recinte Poliesportiu Sant Ferran. 

L’expedient es va sotmetre a informació pública durant el termini de trenta dies 
perquè totes les persones que hi estiguin interessades pugessin examinar-lo i formular-
hi les reclamacions i els suggeriments que consideressin pertinents, mitjançant la 
inserció de l’anunci corresponent en el BOIB núm. 68, de dia 17 de maig de2014  i en 
el tauler d’edictes des de dia13 de maig fins a dia 23 de juny de 2014.  

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

5. Havent-se detectat errades gramaticals i ortogràfiques en el text que s’aprovà 
inicialment el 10/04/2014) es procedeix a corregir-les en l’aprovació definitiva del 
reglament. Aquestes correccions no suposen alteració en el sentit del reglament. 
Concretament les correccions en la redacció es troben al preàmbul, a l’article 4.2, a 
l’article 28.2, a l’article 31.9 i a la disposició final única. 

 Fonaments 

D’acord amb l’article 49 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local, i amb l’article 102 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim 
local de les Illes Balears. 

D’acord amb l’article 31.2, apartat d) del Reglament orgànic del Consell de Mallorca, 
aprovat per acord del Ple de dia 2 de juliol de 2001 (BOIB núm. 102, de 15 d’agost) i 
modificat per acord del Ple de dia 8 de març de 2004 (BOIB núm. 38, de 16 de març) i 
dia 28 de juliol de 2008 (BOIB núm. 113, de 14 d’agost), correspon als consellers 
executius i a les conselleres executives preparar i presentar els projectes de reglaments 
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o ordenances insulars relatius a qüestions del seu departament, perquè l’òrgan 
competent els aprovi a través del procediment establert. 

Proposta d’acord 

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

 

1. Aprovar definitivament el Reglament de funcionament i ús del recinte Poliesportiu 
Sant Ferran. 

2. Publicar el text íntegre del Reglament de funcionament i ús del recinte Poliesportiu 
Sant Ferran en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, el qual s’incorpora com a annex 
a aquest acord. 

 

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'URBANISME I TERRITORI 
 
PUNT 17. PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT DE 
DESENVOLUPAMENT DE LA LLEI 2/2014, DE 25 DE MARÇ, 
D'ORDENACIÓ I ÚS DEL SÒL, EN L'ÀMBIT DE L'ILLA DE MALLORCA.  
 
Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu del Departament 
d’Urbanisme i Territori que diu: 
 
Antecedents 

 
La disposició final segona de la Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del sòl, 
determina que els consells insulars l’han de desplegar, totalment o parcialment; i 
estableix igualment que han de dictar les disposicions reglamentàries necessàries per 
complir les remissions que fa a normes d’aquest caràcter. Així mateix, l’habilitació 
reglamentària dels consells insulars, a partir del reconeixement de la competència en 
matèria urbanística que els assigna l’esmentada Llei, es troba igualment a l’apartat 2 
del seu article 15.  
 
En data 10 de juny de 2014, es dictà per part d’aquest conseller executiu resolució 
mitjançant la qual es va disposar la iniciació de l’expedient administratiu corresponent 
a l’elaboració i aprovació del Reglament de desenvolupament de la Llei 2/2014, de 25 
de març, d’ordenació i ús del sòl, a l’àmbit territorial de l’Illa de Mallorca i, en 
conseqüència, que s’hi incorporàs la documentació que determina la legislació 
aplicable. Al mateix temps, es va encarregar l’impuls i tramitació de l’expedient a la 
secretària tècnica del departament d’Urbanisme i Territori, amb el suport dels serveis 
adscrits a aquest departament amb competències afectades per la disposició 
reglamentària en projecte i de l'Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i 
Territorial de Mallorca, adscrita igualment a aquest departament. 
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En data 25 de juny de 2014 es va incorporar a l’expedient l’avantprojecte de 
disposició general, respecte del qual en data 4 de juliol de 2014 es va efectuar la 
memòria i documents als què es refereix l’article 42 de la Llei 4/2001, de 14 de març, 
del Govern de les Illes Balears. 

Fonaments 

 
L’article 4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, 
reconeix als ens locals la potestat reglamentària dins l’esfera de les seves 
competències. Igualment, l’article 72 de la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de 
reforma de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears assenyala que, en les 
competències que són atribuïdes com a pròpies als consells insulars, aquests 
exerceixen la potestat reglamentària; això en connexió amb el seu article 70, d’acord 
amb el qual, els consells insulars tenen atribuïdes, en l’esmentada qualitat de 
competències pròpies, les matèries d’urbanisme, habitabilitat i ordenació del territori, 
amb el litoral inclòs. La Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del sòl, referida 
en els antecedents i en concordança amb els preceptes estatutaris, comporta, en 
aplicació del que preveuen la seva disposició addicional segona i l’apartat 2 del seu 
article 15, i pel que fa al seu àmbit territorial, que el Consell Insular de Mallorca l’ha 
de desplegar. 
  
A manca de l’aprovació de la Llei de Consells Insulars que assenyala l’article 68 de 
l’Estatut d’autonomia, que substitueixi la legislació actualment vigent aprovada en el 
marc anterior a la reforma estatutària operada per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de 
febrer, i que haurà d'incloure el procediment aplicable per a l'exercici de la potestat 
reglamentària normativa resultant del seu article 72, i d’acord amb la reiterada i 
consolidada doctrina del Consell Consultiu de les Illes Balears, en aquest període 
transitori s'haurà de seguir el procediment previst en l'article 49 de la referida Llei 
7/1985, com a normativa bàsica aplicable als consells insulars, amb les adaptacions 
orgàniques i organitzatives que es puguin derivar de l'aprovació del seu reglament 
orgànic; com igualment les pautes establertes en els articles 42 a 47 de la Llei 4/2001, 
de 14 de març, del Govern de les Illes Balears. 
 
D’acord amb el que preveu la lletra d) de l’apartat 2 de l’article 31 del Reglament 
orgànic del Consell Insular de Mallorca, aprovat per acord del Ple de dia 2 de juliol de 
2001 (BOIB núm. 102, de 15 d’agost) i modificat successivament per acords del Ple 
de 8 de març de 2004 (BOIB núm. 38, de 16 de març de 2004); de dia 28 de juliol de 
2008 (BOIB núm. 113, de 14 d’agost de 2008); de dia 13 d’octubre de 2011 (BOIB 
núm. 158, de 20 d’octubre de 2011) i  de dia 14 de febrer de 2013 (BOIB núm. 86, de 
18 de juny de 2013); correspon als consellers executius i a les conselleres executives 
preparar i presentar els projectes de reglaments o ordenances insulars relatius a 
qüestions del seu departament, perquè l’òrgan competent els aprovi a través del 
procediment establert. 
 
El Decret de la Presidència del Consell Insular de dia 15 de juliol de 2011 (BOIB 
núm. 111, de 21 de juliol de 2011), pel qual es determina l’organització del Consell 
Insular de Mallorca; successivament modificat pels decrets de dia 10 d’octubre de 
2011, dia 15 de març de 2012, dia 11 d’abril de 2012 i de dia 25 d’abril de 2014 
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(BOIB núm. 159, de 22 d’octubre de 2011, BOIB núm. 48, de 3 d’abril de 2012, 
BOIB núm. 59 de 26 d’abril de 2012 i BOIB núm. 59), determina com a atribucions 
del seu departament d'Urbanisme i Territori, que són exercides per part del conseller 
executiu, les relatives al sector de l’activitat administrativa pròpia del Departament, 
que en la legislació vigent s'assignen al Consell Insular de Mallorca.  
 
En conseqüència, d’acord amb l’exposat en els antecedents i fonaments, propòs al Ple, 
amb el dictamen previ de la Comissió Informativa General i de Comptes, que adopti 
els següents 
 

ACORDS 
 
1r. Aprovar inicialment el Reglament de desenvolupament de la Llei 2/2014, de 25 de 
març, d’ordenació i ús del sòl, en l’àmbit de l’Illa de Mallorca, que s’incorpora com a 
annex a aquest acord. 
 
2n. Sotmetre l’expedient i el text aprovat inicialment al tràmit d’informació pública, 
mitjançant la inserció dels anuncis corresponents en el tauler d’edictes del Consell 
Insular de Mallorca i en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, amb la finalitat que 
totes les persones que hi estiguin interessades puguin examinar-lo i presentar les 
reclamacions i els suggeriments que considerin pertinents, dins el termini de dos 
mesos, comptadors des de la inserció de l’anunci corresponent en l’esmentat Butlletí 
Oficial. 
 
3r. Disposar igualment la publicació del text íntegre del Reglament aprovat 
inicialment a la pàgina web del Consell Insular de Mallorca durant el termini 
d’informació pública a què es refereix l’apartat anterior, a l’efecte de facilitar la seva 
consulta. 
 
4t. Conferir un tràmit d’audiència pel mateix termini de dos mesos indicat a l’apartat 
segon a les associacions inscrites en el Registre d’entitats de participació ciutadana 
del Consell Insular de Mallorca, les finalitats de les quals guarden relació directa amb 
l’objecte de la disposició en projecte; així com a altres entitats que agrupin o 
representin els ciutadans i les ciutadanes, sempre que els seus fins estiguin relacionats 
igualment amb l’objecte de la disposició general. 
 
5è. Conferir, així mateix, un tràmit d’audiència per termini de dos mesos al Govern de 
les Illes Balears i a tots els ajuntaments de l’illa de Mallorca. 
 

El Sr. ROVIRA (conseller executiu d’Urbanisme i Territori) explica que avui duen, a aprovació inicial, 
un document tècnic molt important que pretén ajudar tots els ajuntaments i tots els operadors 
urbanístics (tant particulars com tècnics municipals) a aplicar la nova Llei d’ordenació i ús del sòl en 
l’àmbit de l’illa de Mallorca. 

Aquest reglament, que avui s’aprovarà inicialment si compta amb el suport del Ple del Consell de 
Mallorca, ha estat elaborat exclusivament per tècnics del Departament d’Urbanisme i Territori, 
coordinats per la Secretaria Tècnica i el cap del Servei Jurídic i amb la col·laboració de tots els tècnics 
de tots els serveis del Departament. 
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El criteri polític de l’equip de govern ha estat tenir aquest reglament en funcionament al més aviat 
possible per així evitar el desfasament entre l’aplicació de la llei a partir que entri a vigir i la posterior 
aprovació d’un reglament o més d’un que la desenvolupin i, per aquesta raó, quan el projecte de llei 
arribà al Parlament i ja coneixien les esmenes que els diferents grups hi varen presentar, va ser quan el 
seu Departament es posà a treballar per iniciar l’elaboració d’aquest document, bàsicament tècnic, de 
desenvolupament de la llei. 

Tot això ho feren per mirar de guanyar temps i evitar que se perdés el temps (entre un i dos mesos) que 
la llei estava pel Parlament i no esperar a la seva aprovació i entrada en vigor. 

En resum, varen pensar que era millor començar-hi a treballar ben d’hora i, així doncs, contactaren amb 
el Govern de les Illes Balears de la mateixa manera que el Govern balear va contactar amb el Consell 
de Mallorca quan elaborà el projecte per consultar els dubtes tècnics ja que el Consell de Mallorca està 
més a prop de la seva aplicació pràctica i podia ajudar a solucionar-los en el text de la llei i, com deia, 
el Consell de Mallorca es posà en contacte amb el Govern de les Illes Balears perquè els mantenguessin 
informats sobre la tramitació de la llei. 

Creu que tot aquest temps que s’ha guanyat serà bo perquè els ajuntaments, que són els que han 
d’aplicar la llei, tenguin, tant aviat com sigui possible, un document amb la millor qualitat tècnica 
possible per evitar els problemes que una llei de sòl complexa –totes ho són– pot provocar als 
ajuntaments i als particulars que tramitin llicències o promocions urbanístiques i ressalta que, per tant, 
s’hi ha guanyat un cert temps.  

Destaca que s’ha fet una gran feina i vol agrair als tècnics de la casa el seu esforç que ha permès que 
avui, passat poc temps des del 29 de maig quan la llei va entrar en vigor, puguin dur a aprovació inicial 
aquest reglament, la qual cosa li suposa un motiu de satisfacció i reitera el seu agraïment a tots els que 
hi han treballat. 

Aquest reglament pretén donar seguretat jurídica, evitar que cadascú interpreti la llei a la seva manera i 
desenvolupar tot allò que la llei li ha encarregat al Consell de Mallorca que desenvolupi.   

Constata que la llei està poc desenvolupada pel que fa als detalls perquè és una llei que pretén que 
siguin els distints consells insulars els que la desenvolupin i la dirigeixin sobretot quant als temes 
processals. 

Per aquest motiu, considera que és molt important donar seguretat jurídica i desenvolupar la llei de 
manera que permeti als ajuntaments mantenir un criteri únic, que tothom pugui entendre i aplicar 
aportant seguretat jurídica i evitant les diferents interpretacions. 

Això és, sense lloc a dubtes, el que intentaran amb aquest reglament encara que reconeix la dificultat 
perquè un document tan complex pugui garantir la seguretat jurídica plena i la interpretació única. 

El reglament també pretén ser un codi normatiu. S’haguessin pogut plantejar elaborar diferents 
reglaments i, fins i tot, fer-ne algun ara i deixar per al futur l’aprovació d’alguns altres ja que s’ha de 
recordar que hi ha comunitats autònomes que tenen fins a 3 o 4 reglaments propis.  

En canvi, s’ha considerat que el més adient era fer un únic codi normatiu incloent-hi tot el 
desenvolupament reglamentari en un mateix document malgrat l’extensió que això provoca en un sol 
document. No obstant això, insisteix que creu que així és millor, més fàcil, més còmode i més útil per a 
tots els que l’han d’aplicar. 

En conseqüència, la idea és desplaçar la normativa reglamentària que, fins a hores d’ara, estava en 
vigor a Mallorca (estatal i autonòmica) i substituir reglaments com el de planejament, de gestió i de 
disciplina que desenvolupaven la llei estatal del sòl de 1976 així com els reglaments de les societats 
urbanístiques de les corporacions locals, d’edificació, el registre municipal de solars i altra normativa 
com la de recepció d’urbanitzacions i la que regula les capacitats de població. 

Observa que un reglament de 459 articles i varies disposicions substitueix un conjunt de normes de 
superior grandària en nombre d’articles. Just pel que fa a la normativa estatal, ja substitueixen 546 
articles i de la normativa autonòmica en substitueixen devers 33.  

Adverteix que aquest codi, a part d’aglutinar-ho tot i simplificar les coses perquè les explica millor, 
també redueix el nombre de normes que fins ara s’estaven aplicant a l’illa de Mallorca. 
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El període d’exposició pública del reglament serà de dos mesos. Abans d’iniciar-lo, a part d’explicar-lo 
als membres del Consell de Mallorca, també l’han explicat als ajuntaments de Mallorca a través d’unes 
jornades organitzades per Cooperació Local les quals han tengut un gran èxit amb més de 100 
participants que majoritàriament ha estat tècnics i no polítics. 

A més a més, el Departament té el compromís que abans que finalitzi el període d’exposició pública, és 
a dir, abans del mes de setembre, es podran realitzar totes aquelles reunions tècniques que siguin 
sol·licitades des dels ajuntaments perquè consideren que aquest reglament s’ha de configurar al gust 
dels tècnics i dels ajuntaments que l’han d’aplicar, ha de ser lògic, ha d’estar clar, ha de solucionar els 
problemes que es plantegin i, per aquest motiu, s’ha fet tota aquesta feina d’explicar el reglament als 
ajuntaments i als grups polítics del Consell de Mallorca abans d’aquest Ple. 

A part d’això, el reglament es remetrà, com així obliga la normativa, a una exposició pública específica 
a les entitats que formen part del món de l’urbanisme i que estan inscrites als registres del Consell de 
Mallorca. 

Políticament també s’han considerat que, a partir d’avui, s’han de convocar els col·legis professionals, 
entitats empresarials i entitats de protecció de la natura que vulguin tenir una reunió amb l’equip del 
Departament d’Urbanisme i Territori perquè els sigui aclarida qualsevol qüestió del reglament i han 
previst convocar-los avui mateix amb independència del període oficial d’exposició pública perquè 
així, durant la primera quinzena de setembre i abans de finalitzar el període d’exposició pública, puguin 
mantenir una reunió tècnica amb ells. 

No han volgut tenir aquesta reunió abans perquè creuen que és millor que s’estudiïn tranquil·lament el 
reglament durant el pròxim mes o mes i mig i, quan ja el tenguin estudiat, el controlin mínimament i hi 
puguin detectar errades, defectes o possibles millores, aleshores serà el moment de celebrar les 
reunions tècniques però sempre abans de finalitzar el període d’exposició pública. 

Reitera que estan previstes totes aquestes reunions i comenta que li agradaria que aquest reglament 
compti amb el màxim de suport encara que coneix la dificultat per comptar amb suports polítics en la 
recta final de la legislatura però ho intentaran perquè és important que aquest document tècnic tengui 
continuïtat i que el 99% del seu contingut sigui correcte, bo i útil malgrat s’hagi de corregir quan 
s’escaigui. 

Afegeix que, encara que les reunions esmentades estan previstes per al mes de setembre, si durant el 
que resta de juliol, el mes d’agost i tot el mes de setembre algun dels grups que conformen el Ple del 
Consell de Mallorca té algun dubte tècnic o alguna aportació, el seu Departament està a llur disposició. 

Finalment, demana disculpes per la durada d’aquesta intervenció però creu que explicar 459 articles, 
d’una forma breu i sense fer referència a cap d’ells en concret –cosa que farà després, en funció del que 
li demanin–, implica fer ús d’un determinat temps. 

La Sra. PALOU (MÉS per Mallorca) comença la seva intervenció agraint-li al Sr. Rovira la 
consideració que demostra envers els grups de l’oposició i fa notar que, des de MÉS per Mallorca, 
reconeixen la part positiva del document que avui duu a Ple atès que agrupa tota la normativa aplicable 
en un sol text i, per tant, esdevé un codi normatiu que afavorirà una interpretació més o manco única de 
la normativa que regeix una matèria tan complicada com és l’urbanisme a l’illa de Mallorca, indret 
turístic sotmès a grans pressions urbanístiques. 

Tot i això, des de MÉS per Mallorca veuen una part molt negativa en aquest document que parteix 
d’una llei que no els fa el pes i, així doncs, difícilment poden donar suport a un reglament que 
desenvolupa una llei amb la qual no estan d’acord. 

A continuació li diu al Sr. Rovira que li formularà un parell de preguntes que li agrairia que li 
respongués. En aquest sentit demana si s’han comptabilitzat, des del Departament d’Urbanisme i 
Territori, les conseqüències que se’n puguin derivar de la legalització dels habitatges que són anteriors 
a l’any 1991. 

Per altra banda, també comenta l’existència d’una pàgina web que està de moda 
(www.legalicesucasa.com) i fa notar que les conseqüències, a nivell mediambiental, que se’n poden 
derivar de la Llei del sòl i, evidentment, del reglament que la desenvolupa, poden ser considerablement 
greus. 
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La segona qüestió que li demana al Sr. Rovira és si s’ha valorat el greuge comparatiu que suposa que se 
premiï amb la legalització els habitatges d’aquella gent que, en el seu moment, va fer cas omís de la 
llei.  

També vol saber si s’han calculat els problemes que se li poden generar als ajuntaments en haver de 
recepcionar urbanitzacions que, si no han estat recepcionades des de 1991, deu ser per alguna raó i si 
prepararan algun tipus d’ajuda per a aquests municipis. 

Pel que fa a la darrera qüestió que planteja és que dins el termini de dos mesos d’exposició pública, hi 
ha el mes d’agost, un mes que a efectes administratius és, de vegades, no computable i, per tant, tots els 
municipis de Mallorca només disposen del mes de setembre però no complet en funció de la data de 
publicació.  

Així doncs, el període d’exposició pública real és d’un mes i potser estaria bé que el període 
d’exposició pública fos de tres mesos tenint en compte que el reglament facilitarà l’aplicabilitat de la 
llei. 

No obstant això, en la jornada informativa a què varen ser convocats –convocatòria que agraeix–, el 
tècnic va dir que no passa va res si ara no s’aprova inicialment aquest reglament atès que la normativa 
aplicable continua estant vigent i la nova llei només afecta un article que ha estat derogat, és a dir, que 
la nova llei podria aplicar-se igualment tret del petit detall sense relativa massa importància de l’article 
derogat i, per tant, no passa res si el reglament no s’aprova avui. 

La Sra. GARRIDO (PSOE) fa constar l’agraïment i el reconeixement públic del Grup Socialista a tot 
l’equip tècnic d’Urbanisme i Territori que ha redactat aquest reglament així com el reconeixement a la 
intenció que té el reglament de clarificar la situació. 

Ara bé, aquest reglament té un problema –la Sra. Palou també comentava fa uns instants– i és que 
desenvolupa una dolenta Llei del sòl que únicament ha comptat amb el suport del Partit Popular i del 
Sr. Pastor i ha rebut el vot en contra de la resta de partits representats al Parlament de les Illes Balears. 

A més a més, aquesta és una llei molt contestada i molt criticada i, malgrat que el Sr. Rovira digui que 
el reglament és un document tècnic, la realitat és que desenvolupa una llei molt política i aquí radica el 
principal problema que té aquest reglament. 

Estan davant un reglament del sòl urbà i urbanitzable i no davant un reglament que pugui desenvolupar 
una llei del sòl completa i aquest és el segon problema que presenta aquest reglament. 

Remarca que la Llei del sòl ho és del sòl urbà i urbanitzable i de la legalització en sòl rústic i, per tant, 
el reglament ho és del sòl urbà i urbanitzable, del planejament dins sòl rústic –perquè no podia ser 
d’altra manera– i la disciplina dins rústic –com tampoc no podia ser d’altra manera– i ni tan sols no 
entra a regular la legalització dins rústic. 

Per això, considera que comencen tenint un reglament incomplet per culpa d’una llei incompleta i 
llavors vendrà la Llei agrària que modificarà i molt la Llei de sòl rústic i potser hauran de modificar, de 
cop, el reglament per incloure-hi les modificacions de la Llei agrària o potser ho deixaran anar i 
n’exclouran el sòl rústic. 

El Sr. Rovira, referint-se al reglament, deia que és un document tècnic i complex però creu que és més 
aviat un document polític precisament per tots els arguments que s’han exposat fins ara. A més a més, 
aquest reglament deixa el Consell de Mallorca així com l’ha deixat el Partit Popular durant el tres 
darrers anys, és a dir, a les ordres del Govern de les Illes Balears ja que aquesta institució es limita a 
executar la llei dolenta que aprova el Parlament a proposta del govern del Sr. Bauzá. 

Recalca que aquest ha estat el paper del Consell de Mallorca des del començament de la legislatura, 
paper que no ha variat durant tot aquest temps atès que el Consell de Mallorca no ha arribat a fer ni una 
sola passa més enllà. 

Observa que també s’ha d’analitzar el fet que estan davant el reglament que desenvolupa una llei del 
sòl molt “desenvolupista”. La Llei de sòl, que desenvolupa aquest reglament, torna a refugiar-se, una 
altra vegada, en el totxo a l’hora de poder generar economia, és a dir, que es torna a refugiar en 
l’especulació immobiliària i d’això, tant la llei com el reglament, en tenen exemples clars. 
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Un exemple molt clar és l’especulació sobre el territori i el més clar que hi ha en la llei és la 
legalització dels habitatges en sòl rústic, habitatges que es legalitzen per especular, per incrementar el 
preu dels habitatges i dels solars d’aquestes construccions il·legals. 

La pàgina web a què feia referència la Sra. Palou ho diu així de clar: “La magnífica inversión de 
legalizar tu vivienda. ¿Cuáles son las consecuencias de legalizar tu vivienda? Se incrementa el precio 

de tu vivienda.” El concepte està així de clar i això és el que pensa la gent. 

Aquest reglament fa un passa cap a l’empitjorament de la situació que tenien fins ara com en el cas de 
les zones verdes. L’equip de govern el ven com quelcom positiu i diu que tots els ajuntaments, de tots 
els colors, li ho han dit però el paper del Consell de Mallorca és ser garant i no acomplir capricis, siguin 
de qui siguin. 

Quan es planteja una zona verda per habitant de 5 m2, té un sentit i no és qüestió de tancar-ne 1,5 m2 ja 
que així sobraran places a segons quins pobles però places enrajolades. 

No només hi ha el tema de zones verdes sinó que, quant a la cessió d’equipaments quan hom fa un pla 
parcial, el reglament de planejament estatal vigent diu que s’han de cedir entre 31 m2 i 32 m2 per 
habitant, xifra que ara davallen a 21 m2 i demana qui treu benefici d’aquesta reducció de la cessió, 
doncs qui no ha de cedir 10 m2 per habitant la qual cosa empitjora, i molt, la situació existent 
actualment, fent un mal favor als ciutadans amb aquest reglament. 

Una cosa greu que té el reglament és que és esclau dels silencis que té i, sobretot, d’un silenci molt 
important que consisteix en donar als ajuntaments una eina de procediment per poder aplicar el 
pseudoprocediment de legalització de la disposició addicional desena de la Llei. 

Aquest és el gran silenci de la Llei del sòl i, per això, el passat dimarts, durant la celebració d’una 
jornada informativa, aquesta va ser la primera pregunta que es va plantejar i reitera que el reglament és 
esclau d’aquest silenci perquè entra a regular el que vol. 

Insisteix en demanar per què el reglament no entra a regular aquesta qüestió i per què, en el darrer Ple, 
es va donar el sus a poder legalitzar i ara duen un reglament que no fa res i que ajuda en res els 
ajuntaments. 

S’afirma que el reglament té una intenció codificadora però, ara bé, fa falta una classe amb els tècnics 
d’Urbanisme i Territori per entendre aquesta funció codificadora i que siguin els tècnics que diguin 
quins articles tenen sentit codificador i quins no en tenen i, per aquesta raó, dubta que el reglament 
aporti seguretat jurídica. 

Aquest reglament ho codifica i ho regula tot sense deixar marge a res però això no demostra que 
l’equip de govern del Consell de Mallorca pensi que els ajuntaments són majors d’edat sinó més aviat 
tot el contrari. 

Pel que fa a l’exposició pública, aquesta és de dos mesos, un mes que estableix la llei més un altre dels 
que preveu la llei però, ara bé, hi ha una norma no escrita, que coneix tothom, que és “si no vols que 
t’al·leguin res, exposició en el mes d’agost” i, per aquesta norma, dels dos mesos d’exposició, se’n perd 
un. 

Tot seguit anuncia que farà una proposta d’esmena en el sentit que allà on diu “dos mesos”, digui “tres 
mesos”, una esmena referida al període d’exposició pública d’aquest reglament perquè la participació 
és fonamental en els instruments de planejament i aquest és un instrument de planejament ferm i molt 
important. 

Per concloure, anuncia que en la següent intervenció continuarà amb l’exposició dels seus arguments, 
si escau, atès que ja s’ha excedit del temps d’intervenció que li correspon. 

El Sr. ROVIRA agraeix, en primer lloc, al Grup Socialista i MÉS per Mallorca les paraules en positiu, 
agraïment que transmet, també, de part dels tècnics. 

A continuació adverteix que amb el reglament estan desenvolupant una llei i, si no  agrada aquesta llei, 
poca cosa hi poden fer o dir ja que la llei fou tramitada i aprovada pel Parlament de les Illes Balears, no 
pel Govern de les Illes Balears. Matisa que el Govern de les Illes Balears la va proposar però la varen 
tramitar i la varen aprovar els diputats del Parlament de les Illes Balears. 



 26

Per això, refusa l’argument de la Sra. Garrido en el sentit que el Consell de Mallorca està complint les 
ordres d’un govern perquè la veritat és que està complint les ordres d’un parlament i no en queda 
d’altra que complir-les, és a dir, que el Consell de Mallorca no se pot inventar un reglament que arregli 
les coses que a la Sra. Garrido no li agradin de la llei. 

El text de llei ha agradat a uns més que no a uns altres però, a qui no li agrada, doncs mala sort i que 
hagués tengut els vots suficients per canviar-lo. En qualsevol cas, el que no pot fer l’equip de govern 
del Consell de Mallorca és canviar aquelles coses que no li agradin a l’oposició perquè, entre d’altres, 
no és aquesta la funció d’un reglament sinó desenvolupar la llei i completar-la però mai canviar-la. 

Si tot el debat de l’oposició sobre aquest reglament ha de consistir en reiterar el debat del Parlament de 
les Illes Balears, li sembla molt bé perquè l’oposició està en el seu dret de reiterar les crítiques però 
adverteix que el debat no serà gens positiu ni ho serà amb relació al document. 

Entén que l’oposició hagi de dir el que ha dit si està en contra de la Llei o en contra de parts de la Llei 
però fa notar que s’han aprovat més de 100 esmenes presentades per grups distints al proposant de la 
Llei i, per tant, tampoc no creu que hi hagi tantes coses amb les quals no estiguin d’acord. 

A part d’entendre que l’oposició faci aquesta crítica, també els demana que, una vegada feta la crítica, 
durant els dos mesos d’exposició pública facin totes aquelles aportacions que considerin que poden 
millorar el document amb independència que alguns temes els agradin més o menys. 

Llavors hi ha un altre tema fonamental que és el de les legalitzacions i recorda que, en la Comissió 
Informativa, els tècnics ja els varen explicar que consideren que no s’ha d’incorporar res de 
legalitzacions al reglament perquè les legalitzacions tenen un àmbit propi i un article propi de la Llei 
que explica com s’han de fer i, per això, els tècnics opinen que, en cap cas, el reglament no ha de 
recollir cap tipus de procediment que pugui modificar, variar o aclarir els temes relacionats amb les 
legalitzacions. 

No obstant això i com ja ha dit en vàries ocasions, el Consell de Mallorca està disposat a fer costat als 
ajuntaments a l’hora de l’aplicació de la Llei amb relació a les legalitzacions i també estan disposats, 
després de l’estiu i en veure els dubtes que plantegen els ajuntaments, a posar-se d’acord per fixar uns 
criteris interpretatius únics al respecte però mai dins el reglament perquè així ho indiquen els tècnics, és 
a dir, que el reglament no pot acollir aquest desenvolupament. 

Pel que fa les preguntes que li ha formulat la Sra. Palou (si s’han comptabilitzat els efectes de la 
legalització i quines en són les conseqüències), diu que són temes que no formen part del reglament. 

Únicament li pot contestar que els efectes de no legalitzar són que, tot el que està prescrit i que no s’ha 
legalitzat, hagués continuat edificat en sòl rústic sense cap modificació, sense possibilitat de sancionar i 
sense possibilitat d’aplicar-hi cap mesura disciplinària ni cap mesura de restabliment de la legalitat 
urbanística. 

Així doncs, el no fer la legalització significava no fer res per canviar les coses i fer-la significa que, 
almanco, intentaran des dels ajuntaments legalitzar i atorgar unes condicions a totes les edificacions 
il·legals sobre les quals ja no se pot actuar disciplinàriament. 

Per tant, les conseqüències reals consideren que són més positives amb la possibilitat de legalitzar que 
no fer-hi res de res, que seria el que passaria si no legalitzen perquè la llei no permet actuar sobre 
aquestes construccions de cap manera. 

Aquestes són, en definitiva, les conseqüències que valora d’aquesta Llei malgrat que una altra cosa 
sigui la seva valoració d’una persona que ha no ha complert la llei i ha construït il·legalment en sòl 
rústic, per molt prescrita que estigui la il·legalitat, i que evidentment té una prioritat sobre les persones 
que han complert la llei, cosa que reconeix però si no hi fan qualque cosa, doncs tot queda igual (la 
construcció romandrà i la persona tendrà prioritat perquè ha edificat quan una altra persona no ho pogut 
fer). 

Quina solució se li pot donar a aquest problema? L’oposició no n’ha proposada cap i ell tampoc no en 
coneix cap i el que fa la Llei és intentar, almenys, que tot allò contra el que no se pot actuar, incorporar-
ho a l’ordenament jurídic i, a damunt, que aquestes persones paguin el que no pagaren en el seu 
moment i que ho facin amb un plus.  
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Això és, com a mínim, un intent de fer-hi qualque cosa, intent que sempre serà millor que no quedar 
mans plegades i no fer-hi res i que no és, en absolut, matèria del reglament. 

Quant al tema dels terminis, assenyala que l’obligació és d’un mes i l’equip de govern en planteja dos. 
Cert és que un d’aquests mesos és agost però no és culpa del Consell de Mallorca que la Llei hagi 
entrat en vigor dia 29 de maig passat i, si esperen més, no tendran temps per aprovar el reglament en 
aquesta legislatura. 

Adverteix que el més important és aprovar el reglament al més aviat possible i assegura no ha fet res 
aposta perquè els terminis comencin a comptar a finals de juliol. Tot i això, els grups de l’oposició fa 
més de dues setmanes que tenen el reglament i els ajuntaments també. 

Per tant, a més dels dos mesos d’exposició pública que començaran a comptar a partir de l’endemà de 
la publicació en el BOIB, s’hi han de sumar les dues setmanes que fa que ja tenen el reglament més en 
els dies que resten fins que el BOIB publiqui l’anunci. En conseqüència, podrien dir que els dos mesos 
d’exposició pública es veuran incrementats fins a gairebé tres mesos, si bé no en l’acord, sí en la 
realitat perquè fa més de dues setmanes que aquest reglament està circulant a més de les reunions 
tècniques prèvies que s’han celebrat per explicar-lo. 

Pel que fa la tema de les zones verdes que planteja la Sra. Garrido, diu que no hi està d’acord en 
absolut i explica que els ajuntaments han demanat durant tota la legislatura i, sobretot, durant els dos 
darrers mesos que se faci alguna cosa per combatre un problema contra el qual tampoc no poden actuar. 

Únicament s’actuarà en aquest sentit, de forma excepcional, en relació amb àmbits de sòl urbà ja 
ordenat (sòl urbà ja existent a l’entrada en vigor de la Llei), sòl urbà de caràcter tradicional que tengui 
qualificació predominant de casc antic, de zona intensiva, de nucli original de la població o de les seves 
ampliacions i només quant a nuclis de població inferior a 3.000 habitants o de 3.000 a 6.000 habitants 
però mai no se’n veuran afectats nous desenvolupaments urbanístics. 

Així doncs, aquesta és una solució per a problemes que ja tenen els ajuntaments que són incapaços 
d’aprovar els seus planejaments. En aquests casos excepcionals serà allà on s’aplicarà una reducció de 
les ràtios de metre quadrat de zona verda per habitant. 

Aquesta actuació té una certa lògica perquè, en aquests casos, tothom està d’acord que no és necessària 
tanta zona verda ja que, a part no tenir cabuda dins el casc consolidat del municipi, es fan absurds com 
posar zones verdes en sòl rústic, que no se poden pagar a preu de patató sinó a preu d’urbà, per 
aconseguir el mateix que ja tenen: un sòl rústic que ara denominaran “zona verda” i els costarà el triple. 

Precisament per resoldre aquests problemes es permet, només en els casos excepcionals que abans ha 
citat, que el còmput de les zones verdes es redueixi, la qual cosa ha estat una petició unànime de tots els 
ajuntaments que tenen aquest problema que els està arruïnant i això significa arruïnar els ciutadans que 
contribueixen perquè l’ajuntament continuï funcionant. 

En canviar aquests barems o percentatges segurament no aconseguiran que hi hagi manco zones verdes 
perquè actualment el que s’està aconseguint és que no se puguin aprovar els planejaments i això és 
encara pitjor. 

Reitera que només en els casos explicats abans i de forma excepcional és allà on proposen un còmput 
inferior de zones verdes, cosa que també la Llei aprovada pel Parlament de les Illes Balears preveu en 
la disposició transitòria, i mai no s’aplicarà a nous urbanitzables ni tampoc per reduir les existents que 
ja formen part del patrimoni dels ajuntaments. 

Puntualitza que les zones verdes existents se les hauran de quedar els ajuntaments i les hauran de 
desenvolupar però, en canvi, les que encara no han estat adquirides pel patrimoni municipal, com a 
zones verdes municipals, mai no podran ser reduïdes per aquesta Llei ni pel reglament que la 
desenvolupa. 

En conclusió diu que l’afirmació que feia la Sra. Garrido no és certa i és molt demagògic centrar el 
debat en dir que el reglament permetrà que es redueixin les zones verdes quan la lectura n’és molt 
distinta i s’ha d’opinar en haver-se llegit tot el que el reglament diu sobre aquest tema i no només la 
part que pugui interessar per donar un titular. 

La Sra. PALOU intervé per anunciar que el seu Grup votarà en contra de l’aprovació inicial d’aquest 
reglament. 
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La Sra. GARRIDO recorda que el Sr. Rovira deia que la Llei l’ha feta el Parlament de les Illes Balears i 
que no és una llei que surti del Govern de les Illes Balears. Efectivament la Llei surt del Parlament però 
per mandat del Govern de les Illes Balears i, malauradament, aquesta legislatura tenen el Parlament 
més a les ordres del Govern de les Illes Balears de tota la història del Parlament de les Illes Balears. 

El Sr. Rovira també deia que aquest reglament és un mandat de la Llei però el Pla d’Intervenció en 
Àmbits Turístics de Mallorca (PIAT, d’ara endavant) també era un mandat de la Llei de turisme i no 
varen córrer tant amb el PIAT, cosa que no entén. 

De fet, fa notar que ha anat darrere el Sr. Rovira pel tema del PIAT fins que s’ha cansat i ha arribat un 
moment que ha arribat a la conclusió que no farien el PIAT perquè no els interessa. 

A l’hora d’aplicar les disposicions reglamentàries dels reglaments de planejament, de disciplina, de 
gestió, etc., hi ha una legislació que els empara atès que compten amb els reglaments estatals o 
autonòmics però, per contra, no és així pel que fa al PIAT perquè la Llei de turisme va delegar el Pla 
d’Ordenació de l’Oferta Turística (POOT) i, per tant, no es tracta de la mateixa situació però, quant al 
PIAT, no han fet tanta via i, en canvi, ara corren massa i aquesta és la diferència. 

Si el Consell de Mallorca rep mandats del Parlament de les Illes Balears, aleshores cal fer cas d’aquests 
mandats però en tot. De fet, el passat dimarts el tècnic d’Urbanisme i Territori els va parlar de la 
responsabilitat institucional a l’hora de redactar aquest reglament i aquesta responsabilitat hauria de ser 
la mateixa per tot. 

Remarca que no accepta que en aquest cas li venguin responsabilitat institucional però que no facin res 
en altres àmbits, i és un problema de decisió política, de voluntat política –cosa que no li poden negar– 
el fet d’abandonar el PIAT però sí elaborar aquest reglament. Insisteix que és una qüestió de voluntat 
política de l’equip de govern que demostra quines són les seves prioritats. 

També ha dit el Sr. Rovira que dins el reglament no es pot incloure la legalització perquè la Llei no ho 
permet i, en aquest sentit, li observa que ella no ha dit que s’entri en el fons de la legalització i que faci 
una regulació material de la legalització sinó una regulació procedimental que la Llei sí que permet 
sense cap problema. 

Adverteix que li ha plantejat aquest assumpte als tècnics i la resposta ha estat “perquè no”. Ningú no li 
ha sabut dir la raó d’aquesta negativa i avui el Sr. Rovira ha tornat a dir “perquè no se pot” i voldria 
saber per què no poden fer una regulació procedimental, que no material, vist que la Llei no preveu un 
procediment de legalització tot deixant els ajuntaments al paire, amb poques possibilitats i afectant, 
sobretot, els ajuntaments més petits que no sabran com han de procedir. 

Li retreu al Sr. Rovira que digui que no poden entrar en aquesta qüestió perquè, quan volen, si que hi 
entren ja que la Llei, quan arribà al Parlament, preveia que el sistema de gestió per expropiacions es 
podia concessionar a tercers. 

Llavors hi va haver, durant el tràmit parlamentari, una esmena que entén que no es pot fer aquesta 
concessió a tercers del sistema d’expropiació i així surt la Llei del Parlament, cosa que no li ha agradat 
al Sr. Rovira però, en aquest cas, la llei del Parlament li ha estat igual i dins el reglament ha inclòs la 
concessió del sistema d’expropiació. 

Tot això demostra que sí que entren a regular el que volen com així varen explicar els tècnics en la 
reunió de dimarts passat ja que els varen aclarir allà on sí s’havia volgut entrar i allà no s’havia entrat. 
Per tant, refusa que ara el Sr. Rovira digui que un tema no es regula perquè no s’hi pot entrar, ja que ho 
fan quan volen perquè responen a una decisió política. Fa avinent que hi ha una frase famosa del comte 
de Romanones que diu: “Hagan ustedes las leyes y déjenme a mí los reglamentos.”  

Reitera que aquesta és la decisió política que havia de recollir aquest reglament, decisió que havien de 
prendre però no l’han presa per covardia i no afronten la responsabilitat que té l’equip de govern. 

Quant a les zones verdes, nega haver volgut centrar el debat del reglament en les zones verdes sinó que 
simplement les ha esmentades com també ha fet menció a les cessions d’equipaments però, en tot cas, 
no ha centrat el problema en aquestes qüestions. 

Ara bé, li han de reconèixer que la Llei feia una reducció de ràtios de zones verdes de forma transitòria 
però el reglament que ha elaborat el Consell de Mallorca la fa indefinida. Aquesta és la gran diferència. 
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Aquesta mesura tampoc no solucionarà els problemes que tenen els ajuntaments perquè les 
expropiacions que tenen sol·licitades no s’arreglaran i tot això deriva d’un problema de gestió com es 
veu en el cas de l’Ajuntament de Manacor, que n’és un clar exemple i serveix de paradigma d’aquesta 
manca de gestió i d’eficiència en la gestió perquè no ha fet res fins que s’ha trobat el problema damunt 
la taula i ha començat a rebre sentències que han fet que hagi hagut de pagar molts de doblers per les 
zones verdes. 

Insisteix que d’aquesta manera no se solucionarà el problema i adverteix que la manera de solucionar 
els problemes que té el Partit Popular és anar al mínim i a la reducció sempre. 

Per concloure, anuncia que el seu Grup votarà en contra de l’aprovació inicial d’aquest reglament per 
tots els arguments que ha exposat fins ara i, partint d’aquest vot en contra i amb la certesa que 
s’aprovarà perquè no creu que cap conseller del PP els doni una sorpresa, el Grup Socialista intentarà 
ajudar perquè, a l’hora de l’aprovació definitiva, surti un document millor i, per això, li diu al Sr. 
Rovira que compti amb el Grup Socialista a l’hora de fer-hi feina.   

El Sr. ROVIRA li agraeix a la Sra. Garrido les seves darreres paraules i, així mateix, es mostra 
convençut que també el Grup MÉS per Mallorca està per la labor de col·laborar en la millora d’aquest 
document tècnic. 

Per altra banda li diu a la Sra. Garrido no està en absolut d’acord amb les seves afirmacions sobre el 
PIAT perquè ningú no l’ha reclamat, ni un sol ajuntament no l’ha demanat però no els interessa el 
desenvolupament del PIAT. 

A més a més, tenen clar que les competències en matèria de Turisme no són del Consell de Mallorca i, 
per això, s’ha conveniat amb el Govern de les Illes Balears l’elaboració d’aquest document (PIAT) 
però, en cap cas, valoren que sigui urgent la seva elaboració. 

En canvi, sí que s’ha considerat que era important pactar que el Govern de les Illes Balears elabori el 
PIAT i que el pagui, cosa que s’ha conveniat i s’ha plasmat per escrit, i assegura que s’intentarà que es 
posi en marxa, al més aviat possible, la redacció del PIAT tot i que insisteix que no li interessa a ningú 
llevat de la Sra. Garrido. 

Observa que li preocupa el que és competència del seu Departament i aquí s’inclou donar resposta a 
tots els que han demanat que es desenvolupi ja la Llei del sòl amb la redacció d’un reglament. 

És cert que si no s’aprova el reglament o durant el període que resta fins que s’aprovi, continua havent-
hi normes reglamentàries que desenvolupen la Llei però són unes normes que daten de 20 anys abans 
de l’aprovació de la Llei i, evidentment, no ofereixen una solució als problemes que pot plantejar 
l’aplicació de la Llei recentment aprovada. 

Per això, sí que els interessa complir el compromís amb els ajuntaments i amb els operadors urbanístics 
en el sentit de comptar amb un reglament aprovat i en vigència al més aviat possible que, per 
descomptat, doni seguretat i tranquil·litat als ciutadans a l’hora de l’aplicació de la normativa 
urbanística. 

Amb relació al que ha comentat la Sra. Garrido sobre les zones verdes, diu que els problemes evidents 
de gestió urbanística dels ajuntaments són coneguts per tots ja que, entre d’altres coses, no tenen la 
capacitat tècnica, sobretot els més petits que òbviament no tenen la capacitat de municipis com Palma, 
Calvià, Manacor o el mateix Consell de Mallorca. 

No obstant això i amb independència que siguin problemes de gestió o de la llei, amb aquest reglament 
no se solucionarà allò que ja està instat com expropiació o allò que ja és propietat de l’ajuntament i l’ha 
de pagar però sí que solucionaran tots els problemes de futur que sorgeixin a l’hora d’aprovar o 
modificar normes en el sentit de computar aquests metres quadrats en zones urbanes ja consolidades de 
cascs antics en municipis petits. 

Aquesta solució no afecta a la problemàtica que pugui tenir Manacor, ajuntament al qual no faran cap 
favor amb aquest reglament perquè consideren que no és l’exemple de municipi al qual se li han de 
solucionar els problemes de zones verdes que pugui tenir sinó que s’aplicarà als ajuntaments petits que 
sí que tenen aquest problema. A més a més, val a dir que són absurdes les ràtios que se’ls exigeixen en 
zones urbanes consolidades. 
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Per aquest motiu, s’ha considerat que aquesta solució, que no arregla tots els problemes, sí que ajuda a 
millorar la situació d’aquests ajuntaments, de població reduïda, amb relació als seus cascs antics 
consolidats i, per això, s’ha inclòs en el reglament. 

Per concloure, assenyala que, en qualsevol cas, està disposat a discutir d’aquest tema durant els propers 
dos mesos sense cap problema i, d’aquí a l’aprovació definitiva del reglament, poder parlar-ne tantes 
vegades com faci falta.  

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per denou vots a favor (PP), cap abstenció i 
onze vots en contra (PSOE i MÉS per Mallorca). 
 
 PUNT 18. PROPOSTA D’ACORD D’INCORPORACIÓ DE L’ACTUACIÓ 
2.DUP.01 DE LLUCMAJOR A CAMPOS A LA FASE 1 DEL PLA DIRECTOR 
SECTORIAL DE CARRETERES. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu del Departament 
d’Urbanisme i Territori que diu: 
 

El desdoblament de la carretera Ma-19 entre Llucmajor i Campos està prevista a la 
fase II del Programa de construcció de la Revisió del Pla Director Sectorial de 
Carreteres per a l’Illa de Mallorca (PDSCMa) de desembre de 2009, aprovat 
definitivament pel Ple del Consell Insular de Mallorca el dia 3 de novembre de 2009, 
amb clau d’actuació 2.DUP.01. 

 
D’acord amb la norma 7 de la revisió del PDSCMa (BOIB núm. 183 de dia 17-12-
2009), les obres previstes a la fase II del PDSCMa, a nivell d’avanç d’ordenació, 
poden ser incorporades al Programa de construcció de la fase 1 previ estudi 
justificatiu i aprovació del Ple del Consell Insular de Mallorca. 
 
L’informe de supervisió del projecte de traçat “desdoblament de la Ma-19 des de la 
variant de Llucmajor a Campos” Clau 11-11.0-DC, de dia 17 de febrer de 2014, 
assenyala la necessitat, prèviament a l’aprovació definitiva del projecte de traçat, de 
què el Ple del Consell Insular de Mallorca, previ estudi justificatiu, acordi la 
incorporació del projecte al Programa de construcció de la fase 1 del PDSCMa. 
 

El projecte de traçat “desdoblament de la Ma-19 des de la variant de Llucmajor a 
Campos” Clau 11-11.0-DC va ser aprovat inicialment per Decret de la presidenta del 
Consell Insular de Mallorca de dia 26 de febrer de 2014. 

 
Dia 30 de maig de 2014 el coordinador en cap de la Direcció Insular de Carreteres va 
elaborar l’estudi justificatiu de la incorporació de l’actuació amb la clau: 2 DUP.01 
prevista en el Programa de construcció fase II, a la fase 1 del Pla Director Insular de 
Carreteres (PDSC), atès que en 2006, el tram de la Ma-19 fins a Llucmajor gaudeix, 
una vegada superat l’àmbit de Palma d’un nivell de servei A/B, mentre que entre 
Llucmajor i Campos descendeix al nivell D. Al  2016 amb les actuacions programades 
per a fase 1 executades, es manté el nivell de servei en el primer tram mentre que 
entre Llucmajor i Campos baixa a un nivell E. Adjunta amb aquest informe un 
programa d’actuació a la fase II, una fixta de l’actuació, un nivell de servei 2006, un 
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nivell de servei 2016, un anàlisis dels accidents de trànsit i un càlcul de l’index de 
perillositat.   
 
L’informe esmentat continua dient que en funció del nivell de servei de la carretera, 
no és fins l’any 2016 que es justifica l’actuació prevista en el PDSC. Això no obstant, 
les dificultats de circulació pel trànsit en el tram del qual s’informa, incideixen de 
forma notable en el grau d’accidentalitat de la carretera, sobre tot quan coincideix al 
mateix temps avançaments amb girs a l’esquerra d’accessos a finques. A la vista de 
l’exposat, considera summament convenient avançar l’execució de l’actuació entre 
Llucmajor i Campos a la fase 1 del Programa de construcció de PDSCMa. Es 
considera que si no s’actua amb promptitud la circulació es deteriorarà 
progressivament afectant seriosament la seva seguretat. 
 
El conseller executiu d’Urbanisme I Territori d’acord amb les competències atribuïdes 
per l’article 5 l) del decret d’organització del Consell de Mallorca de dia 15 de juliol 
de 2011, corregit per decret de dia 19 de juliol  (BOIB núm. 111 de 21-07-2011). 
proposa al Ple del Consell Insular de Mallorca per ser l’òrgan competent d’acord amb 
la norma 7 de la revisió del PDSCMa (BOIB núm. 183 de dia 17-12-2009) l’adopció 
del següent  
 

ACORD 

 

Incorporar el projecte de “desdoblament de la Ma-19 des de la variant de Llucmajor a 
Campos” Clau 11-11.0-DC, previst a la fase II del Programa de construcció de la 
Revisió del Pla Director Sectorial de Carreteres per a l’Illa de Mallorca, de desembre 
de 2009, amb la clau d’actuació 2.DUP.01, a la fase 1 del Programa de construcció de 
la Revisió del Pla Director Sectorial de Carreteres per a l’Illa de Mallorca, de 
desembre de 2009.  

 

El Sr. ROVIRA (conseller executiu d’Urbanisme i Territori) explica que el Pla Director Sectorial de 
Carreteres preveu dues fases per al desenvolupament de determinades obres i el desdoblament de 
Llucmajor a Campos, que es va aprovar amb els vots dels partits presents a la Sala de Plens però 
sembla que ara alguns no hi estan massa d’acord, es preveu que se faci en la fase II. 

En canvi, l’equip de govern considera que aquest desdoblament s’hauria d’avançar i fer-lo en la fase I. 
De fet, hi ha uns informes tècnics que ho justifiquen per causa de les dificultats de circulació, de trànsit 
i de seguretat de la carretera actual que determinen, d’alguna manera, aquest canvi de la fase II a la fase 
I per evitar els problemes de trànsit i de seguretat que presenta la carretera que ara, amb el canvi de 
fase, s’avança a l’any 2016. 

La Sra. PALOU (MÉS per Mallorca) comenta que, de la lectura de l’informe que acompanya aquesta 
petició d’avançament de la fase II a la fase I d’aquesta carretera en el Pla Director Sectorial de 
Carreteres, se’n desprèn el que llegirà textualment: 

“En el 2006, el tram de la Ma-19 fins a Llucmajor gaudeix, una vegada superat l’àmbit de Palma, d’un 
nivell de servei A/B mentre que entre Llucmajor i Campos descendeix al nivell D. El 2016, amb les 
actuacions programades per la fase I executades, es manté el nivell de servei en el primer tram mentre 
que entre Llucmajor i Campos baixa a un nivell E.” 

El nivell E que defineix l’informe que avala aquest canvi de fase és un nivell dolent, un nivell de cues 
llargues i de densitat de trànsit molt alta a la via però remarca que: “Atenent el nivell de servei de la 
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carretera, no és fins el 2016 que se justifiqui l’actuació prevista en el Pla Director Sectorial de 
Carreteres de Mallorca.” 

Malgrat tot, fa referència a un estudi de l’índex d’accidents d’aquesta carretera i, tot i que l’any 2006 va 
ser bastant greu amb un total de 195 accidents amb un resultat de 162 ferits i 13 víctimes mortals –que 
sempre són de lamentar perquè són una pèrdua considerable per a la nostra societat–, parla que un 60% 
dels accidents varen ser provocats per distraccions i un 33% per infraccions de les normes de 
circulació. 

Per tant, en un moment que el nombre d’accidents era molt elevat, el 93% dels accidents que tengueren 
lloc en aquesta carretera no eren imputables a l’estat ni a la forma de la mateixa. 

Així mateix, l’informe fa referència a què, si no s’actua amb promptitud, la circulació es deteriorà 
progressivament i afectarà a la seguretat de la via però això és extrapolable a totes i cadascuna de les 
carreteres de Mallorca i no específicament i únicament a la carretera de Llucmajor a Campos. 

A més a més, en cap moment no es justifica la necessitat de la intervenció i, sobretot, l’estudi que 
s’ajunta a l’informe no fa una comparativa amb els índexs d’accidents de la resta de carreteres de 
Mallorca, cosa que segurament aportaria llum a les prioritzacions que realment s’han de fer. 

En aquest document, quan es parla de trams de concentració d’accidents, els exclou tots. No hi ha ni un 
sol tram de concentració d’accidents en l’informe que s’ajunta per justificar el canvi de prioritat en 
l’execució d’aquest projecte. 

Per acabar, anuncia que el seu Grup votarà en contra d’aquesta proposta perquè consideren que no es 
justifica suficientment que s’hagi de canviar aquest projecte de fase II a fase I per tal que s’executi més 
aviat. 

El Sr. ROVIRA ressalta que el Grup MÉS per Mallorca no està d’acord amb avançar aquesta actuació 
de desdoblament de la carretera Llucmajor–Campos perquè no consideren no ho justifica el que està 
passant en aquesta via ni tan sols després d’haver llegit l’informe, per la qual cosa creu que en fan una 
lectura tècnica i política molt defectuosa. 

Adverteix que, a més a més, la majoria dels accidents que es produeixen a totes les carreteres solen ser 
causats per distraccions o incompliments de les normes de trànsit i no per causes imputables a les 
carreteres. 

Tot i això, si a una carretera que està en bones condicions, se li afegeix una circulació major de la que 
pot absorbir per mantenir la seguretat i, en el cas de la carretera de Llucmajor a Campos, s’hi sumen 
altres dificultats com el nombre de finques a les quals s’accedeix des de la carretera i l’enorme densitat 
de trànsit, factors que influeixen perquè hi hagi més accidents. 

El fet que un accident sigui fruit d’una distracció del conductor no implica que no s’hagin de prendre 
mesures per evitar-lo. El no se podrà aconseguir mai és que la gent no es distregui al volant, encara que 
és quelcom que sempre se li demana a la gent a través de campanyes publicitàries, sobretot de la 
Direcció General de Trànsit, per intentar evitar les distraccions i que la conducció sigui més prudent 
però és del tot impossible evitar que aquestes distraccions es produeixin. 

El que sí que es pot intentar reduir és la sinistralitat potencial que té aquesta carretera. Aquesta 
sinistralitat que es veu incrementada per la gran quantitat accessos a finques que hi ha i pel gran volum 
de trànsit de la carretera i això no se pot arreglar d’altra manera que no sigui desdoblant la carretera, 
com així preveu el Pla Director Sectorial de Carreteres. 

Tot seguit recorda que el Pla Director Sectorial de Carreteres preveu un desdoblament d’aquesta via, ja 
sigui d’una manera o d’una altra, i l’equip de govern únicament avança aquest desdoblament previst 
perquè és una prioritat prendre mesures de caràcter tècnic per evitar els accidents o, almenys, reduir-ne 
el nombre. 

L’única solució existent, llevat d’eliminar el trànsit de la carretera, és invertir en aquesta carretera i, 
com és impossible eliminar-ne el trànsit, doncs han decidit invertir-hi per tal de millorar-ne la 
seguretat. 

És fonamental avançar el projecte a la fase i, per això, li han plantejat als tècnics que informin si està 
justificat aquest avançament de fase i els tècnics, agradi o no agradi, estan d’acord que la justificació de 
canvi de fase és correcta. 
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Així doncs, l’equip de govern planteja, en base als informes tècnics i al criteri polític de millorar 
aquesta carretera, avançar el projecte de desdoblament de la fase II a la fase I. 

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

 

PUNT 19. PROPOSTA DE DESESTIMACIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ 
CONTRA L’ACORD DEL PLE DE DIA 10 D’ABRIL DE 2014 DE 
LIQUIDACIÓ DE LA RETRIBUCIÓ VARIABLE DE L’ANY 2013, DEL 
CONTRACTE DE CONCESSIÓ DE L’OBRA PÚBLICA PER A LA 
CONSTRUCCIÓ, CONSERVACIÓ I EXPLOTACIÓ DE LA CARRETERA 
MA-15 PALMA-MANACOR I LA SOL·LICITUD DE LA CONCESSIONÀRIA 
DE DIA 16 DE JUNY DE 2014 (EXP. 001/04)  

 

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

 

El dia 4 de desembre de 2006 el director de les obres va fer constar que el dia 2 de 
desembre de 2006 es va iniciar la posada en servei de la carretera Palma-Manacor 
Ma-15 ja que en aquesta data es varen finalitzar les obres de desdoblament de la 
carretera, motiu pel qual  l’any 2007 va ser el primer any de posada en servei de la 
carretera i el primer any en què el Consell de Mallorca va abonar a l’entitat 
concessionària de la carretera  la retribució variable per la utilització de l’obra. 

El Ple del Consell Insular de Mallorca en sessió celebrada, el dia 14 de març de 2013, 
va actualitzar les tarifes del contracte de concessió d’obra pública per a la construcció, 
conservació i explotació de la carretera Ma-15 Palma-Manacor (Exp. 001/04 ), a 
aplicar a partir de dia 1 de gener de 2013, de conformitat amb el que estableix la 
clàusula 60.3 b) dels Plecs de clàusules administratives particular que regeixen el 
contracte, signat el dia 24 de juny de 2004:  

 

Vehicles lleugers: 0,031830118 IVA inclòs 
Vehicles pesats: 0,050929102  IVA inclòs. 

 

En compliment de la clàusula 61.1.1 dels Plecs de clàusules administratives 
particulars, el dia 31 de gener de 2014, el director de l’explotació i el representat legal 
de la companyia concessionària del Consell de Mallorca “PAMASA” signaren l’Acta 
de consolidació del trànsit real corresponent a l’any 2013, de la carretera Ma-15 
Palma-Manacor, detallat per trimestres i diferenciant vehicles lleugers i pesats. 

 
El director d’explotació de la Ma-15, en el seu informe de dia 26 de febrer de 2014, 
conclou que s’ha produït un empitjorament de l’index de perillositat (IP) a l’exercici 
de 2013 del 64,49% respecte a la mitjana de tres anys anteriors, i en aplicació de la 
clàusula 62 del PCAP correspon aplicar una penalització d’un 6% sobre els ingressos 
derivats del trànsit real reflectit a l’Acta de Consolidació de l’exercici 2013. 
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L’informe del cap de secció de la Unitat de Gestió Econòmica de Carreteres, de dia 27 
de febrer de 2014,  indica que el càlcul de la penalització del IP, equivalent al 6% de 
l’import de la retribució variable del trànsit consolidat del 2013, és de 644.615,56€ a 
aquests import s’ha de descomptar l’import de la liquidació per trànsit del 2013, que 
és de 139.804,69€, la qual cosa suposa una liquidació a favor del  Consell de Mallorca 
de cinc-cents quatre mil vuit-cents deu euros amb vuitanta-set cèntims (504.810,87€). 

 

El senyor Victor Martín Gómez en representació de la concessionària de la carretera 
Palma-Manacor Ma-15, en un escrit de dia 28 de febrer de 2014 amb registre 
d’entrada 6958 sol·licitava que a efectes de càlcul de l’index de perillositat a aplicar 
en la liquidació de la retribució variable es tinguessin en compte les dades que facilita 
la Direcció General de Trànsit el dia 14 de març de 2014. 

 

Posteriorment el senyor Victor Martín Gómez en representació de la concessionària 
de la carretera Palma-Manacor Ma-15, en un escrit de dia 14 de març de 2014, amb 
registre d’entrada 8988,  va presentar un nou escrit en el qual sol·licitava que per 
calcular l’index de perillositat per determinar la retribució variable es tinguessin en 
compte els accidents que s’haguessin produït en el tronc de la carretera i traslladar a la 
concessionària les dades que ho acreditin mitjançant el lliurament de còpia dels 
croquis on figuri la ubicació exacta dels sinistres.  

 

Dia 21 de març de 2014 el director d’explotació de la carretera Ma-15 i el cap del 
Servei d’Explotació i Conservació informaren sobre les sol·licituds presentades pel 
senyor Victor Martín en representació de PAMASA, el següent: 

 

«La clàusula 62 dels PCAP efectivament estableix que l’Index de Perillositat s’ha de 

calcular tenint en compte els accidents, amb víctimes (morts i/o ferits) esdevinguts al 

tronc de la carretera. 

Des de la primera vegada que es va aplicar aquesta clàusula s’han considerat els 

anells de les rotondes com a part del tronc, d’una altra manera el tronc de la 

carretera objecte de la present concessió perdria continuïtat en aquests punts. 

S’entén que aquesta clàusula exclou, únicament, els vials de serveis. 

D’altre banda, indicar que els estudis d’accidentalitat es nodreixen de les dades 

aportades per la Direcció General de Trànsit o a través de l’accés a la base de dades 

ARENA, de la pròpia DGT, a la qual té accés el Servei d’Explotació i Conservació de 

Carreteres.» 

 
Dia 28 de març de 2014 la Interventor General va fiscalitzar de conformitat 
l’expedient de liquidació de la retribució variable de l’any 2013 del contracte de 
concessió d’obra pública per a la construcció, conservació i explotació de la carretera 
Ma-15 de Palma-Manacor. 
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El Ple del Consell Insular de Mallorca en sessió celebrada el dia 10 d’abril de 2014 va 
acordar aprovar i reconèixer una liquidació de cinc-cents quatre mil vuit-cents deu 
euros amb vuitanta-set cèntims (504.810,87€) a favor del Consell Insular de Mallorca, 
en concepte de la liquidació de la retribució variable corresponent a l’any 2013, de 
conformitat amb la clàusula 61.2 del Plecs de clàusules administratives particular que 
regeixen el contracte, signat el dia 24 de juny de 2004, que resulta de multiplicar les 
tarifes vigents l’any 2013 pel trànsit finalment hagut l’any 2013 i aprovat en l’Acta de 
dia 31 de gener de 2014, afectat per la penalització per l’empitjorament de l’index de 
perillositat  en l’exercici 2013 del 64’49% respecte a la mitjana dels tres anys 
anteriors.  

 

Dia 15 d’abril de 2014 el director d’explotació de la Ma-15 i el cap de servei 
d’Explotació i Conservació en un informe complementari a l’emès el dia 21 de març 
de 2014 indicaren que a sol·licitud de la concessionària i per tal d’evitar dubtes sobre 
els accidents esdevinguts a dues rotondes de la carretera Ma-15, el dia 15 d’abril de 
2014 varen sol·licitar informació addicional a la Direcció General de Trànsit.   

 

Dia 28 d’abril de 2014 el conseller executiu d’Urbanisme i Territori va reconèixer 
l’obligació que es deriva de la factura núm. A-14-CB734510-000001, de data 31 de 
març de 2014 corresponent al primer trimestre de l’any 2014, sobre la qual tresoreria 
va compensar l’import de la liquidació de la retribució variable de l’any 2013. 

 

Dia 11 de juny de 2014, la companyia concessionària de la carretera Palma-Manacor 
PAMASA va interposar recurs de reposició contra l’acord del Ple del Consell Insular 
de Mallorca de dia 10 d’abril de 2014, que li va ser notificat el dia 12 de maig de 2014 
per entendre que l’acord és nul de ple dret de conformitat amb l’article 62.1 a) de la 
llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 
comú o l’article 63, en el seu cas. L’administració com a contrapunt a les seves 
prerrogatives, entre elles la immediata execució de les seves resolucions, ha de vetllar 
especialment per la legalitat dels seus actes d’imposició, prohibint la Constitució les 
actuacions arbitraries dels poders públics (article 9.3). En aquest recurs la 
concessionària al·lega que el Consell Insular de Mallorca ha dictat la resolució que ara 
es recor, sense haver acreditat a la societat concessionària les dades de sinestralitat 
utilitzats, el suport documental d’aquest, i sense haver complimentat la informació 
reiteradament sol·licitada per la societat concessionària.  

 

Dia 18 de juny de 2014 el director insular de carreteres va trametre el recurs de 
reposició interposat per PAMASA al director d’explotació de la Ma-15 perquè 
informessin sobre el recurs. 

 

Dia 27 de juny de 2014 el director d’explotació va informar en relació al recurs de 
reposició: 
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- Que les dades que maneja la Direcció  Insular de Carreteres són les que consten a la 
base de dades ARENA de la Direcció General de Trànsit, organisme que processa els 
accidents de trànsit esdevinguts a la xarxa de carreteres, La Direcció Insular de 
Carreteres es limita a capturar, consultar i analitzar les dades facilitades per la 
Direcció General de Trànsit (DGT), l’escrit de dia 3 de maig de 2014 i el correu 
electrònic de dia 2 de maig de 2014 així ho corroboren ja que indiquen que el Servei 
d’Explotació i Conservació pot accedir a la base de dades ARENA amb la mateixa 
utilitat que la DGT. 

 

No obstant això, s’ha sol·licitat a la Guardia Civil de Trànsit el llistat d’accident amb 
víctimes de l’any 2013, a l’àmbit de la concessionària. En aquest llistat de dia 25 de 
juny de 2014 corregit el dia 27 de juny de 2014 per haver duplicat tres accidents, el 
nombre total d’accidents amb víctimes és 46 , un més que els que constaven a la 
consulta feta, el mes de febrer a la base de dades ARENA i que va servir per elaborar 
l’informe de liquidació. Aquesta nova dada no modifica la penalització que consta a la 
liquidació esmentada. 

 

- Que l’acreditació de l’índex de sinistralitat, des de la seva primera aplicació l’any 
2010 ha estat mitjançant les dades aportades directament per la DGT o a través de 
l’accés a la base de dades ARENA a la qual hi té accés el Servei d’Explotació i 
Conservació. No havent-se produït, per part de la concessionària, cap argumentació en 
contra del procediment establert. 

 

Dia 16 de juny de 2014 amb registre d’entrada 20854 la societat concessionària 
PAMASA va al·legar que el dia 12 de juny de 2014 la societat concessionària va rebre 
l’import de la retribució variable del primer trimestre de 2014, descomptant la 
quantitat de 504.810,87€, de manera que el Consell Insular de Mallorca ha executat 
un acord abans de què fos ferma en via administrativa, per a la qual cosa sol·licita 
s’acordi la retirada del càrrec de 504.810,87€, aplicat sobre l’import de la factura del 
primer trimestre de 2014 i s’aboni novament a la societat, atès que la societat ha 
denunciat la nul·litat de l’acord de Ple de dia 10 d’abril de 2014 en base al previst a 
l’article 62.1 a) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i procediment administratiu comú reiterant, argumentat i 
acreditant de forma expressa i completa que no resulta ajustat a dret.  

Atès que l’informe de la cap de servei de Secretaria Tècnica del Departament 
d’Urbanisme i Territori de dia 1 de juliol de 2014, assenyala que: 

“L’article 94 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i procediment administratiu comú, indica que: 

«Els actes de les administracions públiques subjectes a dret administratiu seran 

immediatament executius, excepte el previst en els articles 111 i 138 i en aquells 

casos en què una disposició estableixi el contrari o necessitin aprovació o 

autorització superior.» 
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L’article 111 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i procediment administratiu comú esmentat disposa que:  
 
«1. La interposició de qualsevol recurs, exceptuant el supòsit que una disposició 

estableixi el contrari, no suspendrà l’execució de l’acta impugnat. 

 

2. No obstant el disposat a l’apartat primer, l’òrgan a qui li correspon resoldre el 

recurs, prèvia ponderació, suficientment raonada, entre el perjudici que causaria a 

l’interès públic o a tercers la suspensió i el perjudici que se causa a tercers  al 

recurrent com a conseqüència de eficàcia immediata de l’acte recorregut, podrà 

suspendre d’ofici o a sol·licitud del recurrent l’execució de l’acte impugnat quan es 

donin alguna de les circumstàncies següents:  

 

a) Que l’execució pugui causar perjudicis de difícil o impossible reparació. 

b) Que la impugnació es fonamenti en alguna de les causes de nul·litat de ple dret 

prevista a l’article 62.1 de la Llei. » 
 
Pel que fa a l’article 138 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de 
les administracions públiques i procediment administratiu comú no és d’aplicació al 
present expedient ja que fa referència a resolucions de procediment sancionador de 
l’administració. 
 
D’entre les possibles causes de nul·litat de ple dret previstes a l’article 62 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i el 
procediment administratiu comú, la societat concessionària al·lega la causa de nul·litat 
prevista a l’article 62.1 a) per entendre que l’actuació del Consell Insular de Mallorca, 
descomptant o compensant un acord de liquidació encara no ferma, lesiona els drets i 
llibertats susceptibles d’emparament constitucional, el que seria una actuació 
arbitrària de l’administració prohibida a l’article 9.3 de la Constitució.  
 
La prohibició de l’arbitrarietat dels poders públics condemna la falta de suport o 
fonament jurídic objectiu d’una conducta administrativa i en conseqüència la infracció 
de l’ordre material dels principis i valors propis d’un estat de dret. Actua front a 
actuacions abusives i discriminatòries de les administracions públiques que 
exerceixen potestats discrecionals,  en el present cas no estem davant una potestat 
discrecional de l’administració sinó davant una actuació regulada en els Plecs de 
clàusules administratives particulars. La clàusula 61 dels Plecs de clàusules 
administratives particulars del contracte de concessió d’obra pública pel desdoblament 
de la carretera Ma-15 Palma-Manacor, regula el procediment normal de liquidació de 
la retribució variable: 
 

«1. Abans de dia 31 de gener de cada any, el Consell Insular de Mallorca i el 

concessionari hauran de signar un Acta en la qual quedin perfectament establerts els 

tràfics haguts durant l’any anterior, detallats, almenys per trimestres, i diferenciant 

entre vehicles lleugers i pesats. 

 

2. La liquidació de la retribució variable pendent s’haurà de realitzar abans del 31 

d’abril del corresponent exercici; es determinarà per la diferència entre la suma dels 
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pagaments trimestrals realitzats l’any anterior i l’import que resulti de multiplicar 

les tarifes vigents en l’any corresponent pels trànsits finalment haguts i aprovats en 

Acta anteriorment citada, afectats per les penalitzacions i bonificacions resultants de 

les variacions de l’index de perillositat, de la capacitat de la carretera i de les 

disfuncions o incompliment que s’exposen en el present Plecs i en el Plec de 

condicions tècniques. 

 

Aquesta liquidació serà aprovada per l’òrgan de contractació.» 

 
No cal admetre l’al·legació d’arbitrarietat del Consell de Mallorca en l’aprovació de la 
liquidació de la retribució variable de l’any 2013,  perquè és una actuació regulada en 
els Plecs de clàusules administratives particular, en ells s’inclou les condicions 
definitòries dels dret i deures que assumeixen les parts del contracte. Quan en els 
Plecs de clàusules administratives es preveu una clàusula de liquidació de la retribució 
variable, resulta obligat el seu compliment com a obligació de l’administració, que 
d’acord amb la clàusula 60.4 ha de pagar l’import trimestral, en concepte de retribució 
variable, que resulti  de multiplicar la tarifa vigent en aquest moment pel nombre de 
vehicles-quilòmetre haguts a l’any anterior, aprovat per l’Administració i el 
concessionari en l’acta a la qual es refereix el present Plec i dividit per 4, sense 
perjudici de la liquidació final que es realitzi.  
 
El Consell Insular de Mallorca ha actuat aplicant la clàusula 62 dels Plecs de clàusules 
administratives particulars que regula la incentivació per index de perillositat que 
estableix que seran objecte d’incentius econòmics per al concessionari la reducció de 
la sinistralitat en la carretera. A partir del tercer any complet de la posada en servei de 
la carretera, es compararà l’index de perillositat (IP) de l’any anterior pendent de 
liquidar amb la mitjana dels IP corresponents als tres anys anteriors, si l’index de 
perillositat de l’exercici supera, en els percentatges indicats en la taula adjunta, el 
valor mig dels tres exercicis anteriors, l’administració penalitzarà al concessionari, en 
concepte d’augment de la accidentalitat, reduint la retribució variable a pagar en 
l’exercici, aplicant-li el decreixement corresponent. En cas que es produís aquest dret 
econòmic s’abonarà o penalitzarà en el moment de la liquidació de la retribució 
variable pendent. 
 
Tampoc es pot al·legar arbitrarietat per manca de motivació o acreditació de la 
veracitat dels danys de sinestralitat que s’han tingut en compte per càlcular l’index de 
perillositat,  ja que l’acord del Ple de dia 10 d’abril de 2014 es va adoptar en base a 
uns informes tècnics que es nodreixen de les dades aportades per la Direcció General 
de Trànsit o a través de la base de dades de ARENA, aquestes dades han estat 
novament confirmades en l’informe tècnic de dia 27 de juny de 2014, que també diu: 
«l’acreditació de l’accidentalitat des de la seva primera aplicació l’any 2010, ha 

estat mitjançant les dades aportades per la Direcció General de Trànsit o a través de 

l’accés a la base de dades ARENA a la qual té accés el Servei d’Explotació i 

Conservació, i així es reflexa als informes de liquidació anuals. No havent-se produït, 

per part de la concessionària, cap argumentació en contra del procediment 

establert.». Aquest informe adjunta un  correu electrònic de la cap provincial de 
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Trànsit de dia 2 de maig de 2014 que fa referència al fet que no tots els expedients 
d’accident tenen croquis. 
 

L’article 117.1  de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú estableix un termini 
d’un mes per interposar el recurs de reposició si l’acta fos exprés. I l’apartat 2 
assenyala que el termini  màxim per dictar i notificar la resolució serà d’un mes. 
 

Dia 8 de juliol de 2014 la Interventora General del Consell Insular de Mallorca va 
fiscalitzar de conformitat l’expedient. 
 

De conformitat amb l’article 116 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu comú, l’òrgan 
competent per resoldre el recurs potestatiu de reposició és el Ple de la Corporació, per 
ser l’òrgan que va adoptar l’acord impugnat. El conseller executiu d’Urbanisme i 
Territori sotmet a la consideració de la Comissió Informativa General i de Comptes, 
per el seu dictamen previ a la seva elevació al Plenari del Consell de Mallorca, la 
següent proposta d’ 

 

ACORD 

 

1. Desestimar el recurs potestatiu de reposició interposat per la companyia 
concessionària “carretera Palma-Manacor concessionària del Consell Insular de 
Mallorca SA” PAMASA amb CIF A-57277709, el dia 11 de juny de 2014, amb 
registre d’entrada 20413, dins el termini de temps previst legalment, contra 
l’acord del Ple del Consell Insular de Mallorca d’aprovació i reconeixement de la 
liquidació de la retribució variable de l’any 2013, de dia 10 d’abril de 2014, 
notificada el dia 12 de maig de 2014. 

 

2. Desestimar la sol·licitud de la companyía concessionaria de la carretera Palma-
Manacor PAMASA amb CIF A-57277709, de retrocedir les actuacions 
administratives fins que sigui ferma la liquidació de la retribució variable de l’any 
2013, ja que l’administració ha actuat de conformitat amb el procediment de 
liquidació de la retribució variable de la concessió administrativa establert en els 
Plecs de clàusules administratives particulars.  

 
 

El Sr. ROVIRA (conseller executiu d’Urbanisme i Territori) explica que, com saben, es fa una 
liquidació de la retribució variable que s’ha de pagar per la carretera Palma–Manacor.  

Aquesta retribució variable, a través del còmput del trànsit, varia cada any i s’ha de liquidar anualment. 
Es va fer aquesta liquidació però l’empresa concessionària no hi va estar d’acord i hi va interposar un 
recurs. 

Tècnicament es considera que s’ha de desestimar aquest recurs i, per això, l’equip de govern duu a Ple 
la desestimació d’aquest recurs i, en conseqüència, mantenir la liquidació de la retribució variable de 
2013 que, en el seu moment, el Ple del Consell de Mallorca va aprovar. 
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Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per vint-i-vuit vots a favor (PP i PSOE), cap 
vot en contra i tres abstencions (MÉS per Mallorca). 
 
 
DEPARTAMENT D’HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA 
 
 
PUNT 20 . PROPOSTA MODIFICACIÓ BASE 42 DE LES D’EXECUCIÓ DEL 
PRESSUPOST GENERAL DE CONSELL DE MALLORCA PER 
L’EXERCICI 2014. 
 

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

 
PROPOSTA AL PLE DEL CONSELL DE MALLORCA 

Vist l’informe del tresorer del Consell de Mallorca de 7 de juliol de 2014, així com 
l’informe de fiscalització prèvia dels serveis de Intervenció de 15 de juliol de 2014, 
aquesta consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública del Consell de Mallorca, 
proposa al Ple que adopti l’acord següent: 

PRIMER.- Modificar la base 42 de les d’execució del Pressupost general de Consell 
de Mallorca per l’exercici 2014, de tal forma que quedi redactada del tenor següent: 

<<  
Base 42: Endeutament a llarg termini 

1. Per a l’exercici 2014 està previst un nou endeutament de 14.100.000 euros. Així 
mateix, i de conformitat amb l’establert a la disposició addicional 74ª de la Llei 
22/2013 de Pressupost Generals de l’Estat per a l’any 2014 i a l’article 3 del 
Reial Decret Llei 8/2014, es permet la renegociació de les següents operacions 
de crèdit (situació a 1 de gener de 2014). 

 

Referència 
 Banc 

 Capital viu 
 Duració 
residual 

 Tipus 

0049-1853-1030041555 Banco Santander 5 681 765,38 € 9,75 Euribor 03 M + 3.5 

0182- BBVA 2011 
Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria 

 4 680 000,00 € 9,50 Euribor 03 M + 4.35 

3615406 - Dexia 10M Dexia Sabadell  7 000 000,00 € 7,00 
Tipo fijo 4.82% con barrera 5.9% sobre 
Euribor 03 M (Margen de 0.1%) 

714 Dexia Sabadell  4 000 000,00 € 5,00 
Tipo fijo 3.73% con barrera 4.9% sobre 
Euribor 03 M 

La Caixa 2011 - 2M 
EUR 

La Caixa  2 000 000,00 € 10,00 Euribor 3 meses (365) + 3.75 

Santander 2011 - 1,75M 
EUR 

Banco Santander  1 750 385,34 € 9,99 Euribor 12 M + 4.5 

05/2012_Banco 
Cooperativo Español-
FFPP 

Ruralvia  1 278 411,51 € 8,41 Euribor 03 M + 5.25 

05/2012_Banco popular-
FFPP 

Banco Popular  3 330 184,09 € 8,41 Euribor 03 M + 5.25 

05/2012_Banco 
Sabadell-FFPP 

Banc Sabadell  1 573 650,49 € 8,41 Euribor 03 M + 5.25 
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05/2012_Banco 
Santander-FFPP 

Banco Santander  3 598 415,65 € 8,41 Euribor 03 M + 5.25 

05/2012_Banesto-FFPP Banco Santander  1 812 518,57 € 8,41 Euribor 03 M + 5.25 

05/2012_Bankia-FFPP Bankia  3 604 259,64 € 8,41 Euribor 03 M + 5.25 

05/2012_Bankinter-
FFPP 

Bankinter  1 152 303,31 € 8,41 Euribor 03 M + 5.25 

05/2012_BBVA-FFPP 
Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria 

 3 971 579,12 € 8,41 Euribor 03 M + 5.25 

05/2012_BMN-FFPP 
Banco Mare 
Nostrum 

 3 053 882,12 € 8,41 Euribor 03 M + 5.25 

05/2012_CAM-FFPP Banc Sabadell  1 471 749,35 € 8,41 Euribor 03 M + 5.25 

05/2012_La Caixa-FFPP La Caixa  3 608 406,01  € 8,41 Euribor 03 M + 5.25 

Total   53 567 510,58 €      

 

2. El tipus d’interès, condicions, termini d’amortització i altres característiques de 
les operacions de crèdit a concertar es detallaran a l’expedient que aprovarà la 
Presidència o el Ple. Es podrà concertar l’endeutament previst en vàries 
operacions al llarg de l’any i adjudicar-ho entre més d’una de les ofertes 
presentades sempre que allò sigui el més favorable als interessos del Consell de 
Mallorca. 

Les condicions que es tindran en compte de l’operació o operacions de crèdit a 
concertat seran les següents: 

a) Pla d’amortització. 
b) Comissió d’obertura, estudi i d’altres. 
c) Percentatge a aplicar sobre l’Euribor. 
d) Interessos de demora. 
e) Penalització per amortització anticipada. 
f) Altres ofertes de millora. 

3. Quan hi hagi quantitats pendents de disposició de préstecs concertats pel Consell 
de Mallorca i que no hagin de finançar les inversions per a les quals havien estat 
sol·licitats, bé perquè aquestes s’han anul·lat o perquè s’han produït baixes a les 
seves adjudicacions o liquidacions, la consellera d’Hisenda i Funció Pública 
quedarà autoritzada per aprovar per resolució la utilització d’aquestes quantitats 
per al finançament de qualsevol altres inversions aprovades que estiguin 
mancades de finançament, o tinguin un finançament insuficient, abans d’obtenir 
l’autorització de l’entitat financera contractant per canviar la finalitat del 
préstec. >> 

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

La Sra. ROIG (consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública) comenta que, d’acord amb el que va 
disposar el pressupost general de l’Estat per l’any 2014 i del que disposa el Reial decret llei 8/2014, es 
proposa modificar la base 42 del pressupost, que és la que regula l’endeutament, per tal de poder iniciar 
un procés de renegociació dels préstecs vius que té avui en dia el Consell de Mallorca. 
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La proposta concreta consisteix en renegociar tots aquells préstecs que tenen euribor més un diferencial 
superior al 3% o aquells préstecs que tenguin un tipus fix superior al 3,1%. 

La Sra. SÁNCHEZ (PSOE) anuncia que el seu Grup s’abstendrà en la votació d’aquest punt per vàries 
raons que explicarà a continuació. 

Per una banda assenyala que hi ha una qüestió, que creu que seria esmenable, relativa a la primera part 
de la modificació del préstecs i matisa que se’n modifiquen 54 M€ per 25 de 50 M€ que es pretenen 
renegociar. 

La base no diu, encara que sí ho digui l’informe del tresorer, que no s’allargarà el termini 
d’amortització i, aprovant així la base, pensa que s’obrirà la porta a allargar el termini d’amortització i 
passar deute a exercicis futurs. Per això, creu que podrien canviar la redacció de la base perquè quedi 
més clara. 

Per altra banda diu que la resta de la proposta afecta a 28 M€ del préstec de 2012, que se va fer per 
pagar a proveïdors perquè el Consell de Mallorca no tenia liquiditat i no en tenia perquè el govern del 
Sr. Bauzá no pagava. 

Si es renegocia aquest préstec, segon diu l’informe del tresorer, s’estalviaran 700.000 € en 8 anys, cosa 
que tècnicament és una bona gestió. El Consell de Mallorca té un préstec pel qual pot pagar menys 
interessos però, des de la seva contractació fins al 2022, aquest préstec tendrà un cost, amb la 
renegociació inclosa i sempre segons es desprèn de l’informe de Tresoreria, de 8 M€ en interessos per 
un préstec que es va concertar per pagar factures perquè el Consell de Mallorca no tenia liquiditat 
perquè el Govern de les Illes Balears no pagava. 

Per repassar el tema del que estan parlant, diu es varen concertar dos préstecs per pagar a proveïdors, 
un en 2011 i un en 2012, per un total de 46 M€ per pagar factures i no perquè hi hagués un forat com es 
va voler vendre ja que, superàvit rere superàvit, s’ha comprovat el que Consell de Mallorca tenia una 
situació pressupostària robusta i els préstecs es varen haver de concertar perquè el govern del Sr. Bauzá 
li va arribar a deure al Consell de Mallorca 330 M€. 

Davant la decisió política d’asfixiar financerament el Consell de Mallorca, institució que tenia un 
dipòsit a termini de 61 M€, es va decidir un endeutament de 46 M€, una decisió política que tendrà, 
quan s’acabin els préstecs, un cost financer de 12 M€. 

La proposta diu que es pot gestionar millor aquesta decisió política i, del préstec de 2012 de 28 M€, 
poden estalviar-se 700.000 € però encara tenen una altra decisió política pendent que és que en els 
propers 6 mesos han de cobrar el deute pendent del Govern de les Illes Balears com així han anunciat. 

La Sra. Roig va dir, en el Ple del mes de juny, que podien en estar tranquils perquè es cobrarien els més 
de 150 M€ que deu el Govern de les Illes Balears, doblers que es cobrarien mitjançant aportacions 
extraordinàries durant els propers 6 mesos. 

Per això, el seu Grup considera que, davant aquesta situació, no té sentit renegociar el préstec ICO ja 
que es va concertar per pagar a proveïdors perquè el Govern de les Illes Balears no pagava ja que, si ara 
el Govern de les Illes Balears paga el seu deute, podrien amortitzar directament aquest préstec i així 
s’estalvien els 4,8 M€ que queden d’interessos de 2012 a 2022. 

Potser l’equip de govern els sorprendrà perquè fa comptes cobrar del Govern de les Illes Balears i, amb 
els 46 M€ o els 28 M€ que no destinin a amortitzar préstec, farà alguna cosa extraordinària o també 
potser que no faci comptes cobrar el deute del Govern de les Illes Balears. 

Sobre la gestió financera del Consell de Mallorca s’han imposat, en aquesta legislatura, tota una sèrie 
de decisions polítiques del Partit Popular que perjudiquen i comprometen la viabilitat financera de la 
institució. 

Aquesta proposta no fa més que continuar per aquest camí i preparar el terreny per no cobrar el deute 
pendent i aquest no és el canvi d’orientació que fa falta. 

La Sra. ROIG comenta que la modificació de la base únicament consisteix en, allà on diu “Per 
l’exercici 2014 està previst un nou endeutament de 14.100.000 €.”, afegir “Així mateix, i de 
conformitat amb l’establert a la disposició addicional 74a de la Llei 22/2013, de pressuposts generals 
de l’Estat per a 2014, i a l’article 3 del Reial decret llei 8/2014, es permet la renegociació de les 
següents operacions de crèdit (situació a 1 de gener de 2014)”. 
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Adverteix en la modificació de la base no posen cap tipus de condició ni tampoc no s’hi diu que 
sol·licitaran que sigui l’euribor més un diferencial que no superi el 3% com tampoc no hi posen les 
amortitzacions però és evident que tot això es farà perquè així ho diu la proposta del tresorer i, 
lògicament, seguiran les instruccions de Tresoreria. 

Per altra banda li assegura a la Sra. Sánchez que si duen endavant aquesta modificació és, per en tot 
cas, millorar les condicions financeres dels préstecs i, en cap cas, no és per perjudicar aquesta institució 
ni allargar els terminis d’amortització. 

Ara bé, com sap la Sra. Sánchez, no tots els préstecs tenen els mateixos terminis i mai no superaran el 
termini màxim de cadascun d’ells i se mirarà, del conjunt d’operacions, quines són millors per a 
aquesta institució però tot això no figura en la proposta perquè no s’inclou cap altre tipus de condició 
en la modificació de la base. 

Sobre la resta d’assumptes que ha comentat la Sra. Sánchez, diu que és cert que es varen concertar els 
préstecs ICO perquè el Govern de les Illes Balears no pagava i hi havia factures pendents de pagar, 
cosa ella mateixa va anunciar en el seu moment. 

També li fa notar que, com ja li ha dit en altres ocasions, l’any 2013 ha estat l’any en què la comunitat 
autònoma ha pagat més doblers al Consell de Mallorca malgrat que no ha liquidat el total del deute 
però sí que hi ha un compromís d’anar fent aportacions extraordinàries durant tot l’any. 

La Sra. Sánchez plantejava que s’esperi al pagament de la comunitat autònoma per amortitzar els 
préstecs però no  ho faran per una raó molt simple: perquè amb aquests doblers que enviarà la 
comunitat autònoma s’han de pagar les carreteres de les quals varen rebre els doblers la passada 
legislatura però no les varen fer ni les varen pagar. 

Remarca que la prioritat dels doblers que se rebran de la comunitat autònoma serà per aquest tema i, si 
a partir d’aquí hi ha sobrants i es poden cancel·lar préstecs, evidentment els cancel·laran però insisteix 
que la prioritat serà pagar les carreteres, cosa que espera que li hagi quedat clara. 

La Sra. SÁNCHEZ fa notar que li sorprèn que encara continuïn amb aquest tema perquè moltes 
vegades la Sra. Roig li ha dit que no havia de mesclar comptabilitat pressupostària amb liquiditat, amb 
el flux de caixa. 

Pressupostàriament el Consell de Mallorca no ha tengut mai dèficit i, de fet, duen dos anys amb un 
superàvit de 36 M€. Que pressupostàriament no hagi tengut mai dèficit significa que tots els ingressos 
pressupostaris ha estat suficients per pagar les despeses pressupostàries. 

El conveni de carreteres era un conveni prepagable i se’n va aprofitar la liquiditat per no haver de fer el 
que ha fet l’actual equip de govern, és a dir, gastar 12 M€ per concertar un préstec per pagar factures i 
es va aplicar el principi de caixa única, principi de comptabilitat pública per una millor gestió dels fons 
públics, però pressupostàriament no es va gastar ni un euro de les carreteres en cap altra cosa que no 
fossin carreteres. 

L’actual equip de govern ha aprofitat que el principi de caixa única és un concepte comptable que pot 
embullar la gent per fer-ho i fer creure que s’havien gastat els doblers de les carreteres en altres coses. 

Amb aquesta obsessió de fer creure això, varen fer un dipòsit a termini de 61 M€ amb els doblers que 
rebien de les carreteres quan a l’economia el que li falta és liquiditat i, sobre la gestió del conveni de 
carreteres, comenta que des de 2011 no s’ha cobrat ni un euro de les carreteres encara que es tractava 
d’un conveni prepagable. 

Assenyala que no sap com ho fan perquè tothom incompleixi les obligacions que té amb el Consell de 
Mallorca vist que no cobren les inversions estatutàries o no en tenen, no cobren el conveni de carreteres 
ni cobren del Govern de les Illes Balears,. 

Reitera que durant la passada legislatura els doblers del conveni de carreteres no es varen gastar en cap 
altra cosa que no fossin carreteres i, de fet, la Sra. Roig ha reconegut moltes vegades davant el Ple que, 
si el Govern de les Illes Balears pagàs el seu deute, el Consell de Mallorca no tendria cap problema i, 
en aquest cas, no hauria de tenir un préstec de 46 M€ per pagar a proveïdors. 

Així doncs, una vegada que el Consell de Mallorca cobri el deute pendent del Govern de les Illes 
Balears, si el cobra, podrà amortitzar aquest deute que es va concertar per pagar a proveïdors. 
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El que avui duen a aprovació és una solució tècnica a tota una sèrie de decisions polítiques del Partit 
Popular sobre l’estructura institucional de les Illes Balears, una decisió política que sotmet el Consell 
de Mallorca als interessos al Govern de les Illes Balears.  

Primer es va decidir políticament concretar el préstec, llavors s’ha decidit políticament no reclamar els 
interessos que costa aquest préstec i ara es decideix políticament preparar el terreny per no haver de 
cobrar del Govern de les Illes Balears els més de 150 M€ que encara li deu al Consell de Mallorca. 

El Partit Popular va arribar a aquesta institució amb la promesa que tots els retalls eren per reduir el 
deute públic perquè hi pogués haver més deute privat, més crèdit a l’economia, que fluís el crèdit, hi 
hagués més activitat econòmica i es creassin més llocs de feina. 

Ara ja estan gairebé al final de la legislatura i s’ha reduït el pressupost del Consell de Mallorca en quasi 
100 M€, s’han acomiadat més de 200 persones que feien feina al Consell de Mallorca i se n’ha 
incrementat l’endeutament en més de 40 M€. 

Tot això ho fan al servei del president de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que, a la vegada, 
està al servei del president de l’Estat, Sr. Rajoy, que d’ençà que governa, només ha incrementat les 
desigualtats i ha retallat drets socials i drets civils. 

Remarca que estan al servei d’un president que governa una comunitat allà on 50.000 famílies tenen 
tots els seus membres a l’atur, allà on una de cada tres persones estan en risc d’exclusió social i encara 
continuen al servei d’aquest govern. 

La Sra. ROIG explica que el deute de la comunitat autònoma amb el Consell de Mallorca, a data de 
juny de 2011, rondava els 220 M€ i, per tant, si aquest deute no hagués existit, cert que no l’haguessin 
incrementat però el deute ja hi era. 

Sobre el comentari que els ingressos eren suficients per cobrir les despeses, assenyala que sí però 
perquè ingressaven els doblers del conveni de carreteres i no els gastaven en carreteres perquè no les 
feien. 

Per acabar, fa constar que a data de juny de 2011 a la caixa del Consell de Mallorca no hi havia els 150 
M€ que havien ingressat del conveni de carreteres i, per tant, a qualque lloc se n’havien anat aquests 
doblers. 

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

PUNT 21. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT NÚM. 14 DE 
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST PROPI DE LA 
CORPORACIÓ DE L'EXERCICI DE 2014 PER SUPLEMENT DE CRÈDITS 
(SUP04/2014). 

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

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

Vista la provisió de la consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública que subscriu, 
de 9 de juliol 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 
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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. 14 de modificació de crèdits en el pressupost 
propi de 2014, d’acord amb el següent detall: 
 

EXPEDIENT NÚM. 14 MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST PROPI DE 2014

* SUPLEMENTS DE CRÈDITS (SUP04/2014)

Aplicació Descripció Import

40.23140.41000 APORTACIÓ INSTITUT MALLORQUI D'AFERS SOCIALS 120.000,00

TOTAL SUPLEMENT 120.000,00

FONTS DE FINANÇAMENT DEL SUPLEMENT DE CRÈDIT

Majors ingressos

Aplicació Descripció Import

10.39901 Ingressos no prevists 120.000,00

TOTAL FONS FINANÇAMENT P/SUPLEMENT 120.000,00

* CRÈDIT EXTRAORDINARI (CE04/2014)

Aplicació Descripció Import

20.23200.64000 INVERSIÓ IMMOBILITZAT IMMATERIAL 800,00

TOTAL CRÈDIT EXTRAORDINARI 800,00

FONTS DE FINANÇAMENT DEL CRÈDIT EXTRAORDINARI

· Baixes per anul·lació

Aplicació Descripció Import
20.23200.22199 ALTRES SUBMINISTRAMENTS PROMOCIÓ SOCIAL 800,00

TOTAL FONS FINANÇAMENT P/CRÈDIT EXTRAORDINARI 800,00
 

Per la qual cosa queda anivellat el Pressupost. 

SEGON.- Aquest acord aprovatori serà considerat definitiu si no es produeixen reclamacions 
en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor, una vegada s’hagi complit 
el que disposa l’article 112.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases del 
règim local, i també l’article 169 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
aprovat pel RDLEG 2/2004, de 5 de març. 
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La Sra. ROIG (consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública) recorda el compromís que hi ha per tal 
que les aportacions provinents de casos de corrupció es destinin a l’IMAS. 

Tot seguit anuncia que hi ha hagut un ingrés relatiu al cas Vídeo U. La Sra. Maria Antònia Munar va 
ingressar 110.000 € i la Sra. Margarita Sotomayor en va ingressar 10.000, doblers que fa sumen els 
120.000 € que ara s’aporten a l’IMAS. 

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

PUNT 22. PROPOSTA DESIGNACIÓ DELS MEMBRES SUPLENTS DE 
LA JUNTA RECTORA L’INSTITUT DE L’ESPORT HÍPIC DE 
MALLORCA. 

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

1. El Ple del Consell de Mallorca en la sessió de dia 11 de juliol de 2011 va acordar el 
nomenament de les persones vocals de la Junta Rectora de l’Institut de l’Esport Hípic 
de Mallorca. 

2. El Ple del Consell de Mallorca en la sessió de dia 8 de maig de 2014 va aprovar la 
modificació de l’article 12 dels Estatuts de l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca, en 
el sentit d’establir que les vocalies de la Junta Rectora de l’Institut de l’Esport Hípic 
de Mallorca han de tenir una persona suplent. 

3. Els grups polítics del Consell Insular de Mallorca han presentat les seves propostes. 

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

Nomenar vocals suplents de la Junta Rectora de l’Institut de l’Esport Hípic de 
Mallorca a les persones següents: 

Pel Grup PARTIT POPULAR (PP): 

 Sra. Maria Magdalena García Gual 

Pel Grup Socialista al Consell de Mallorca 

 Sra. Mercedes Garrido Rodríguez 

Pel Grup de consellers Més per Mallorca 

 Sra. Magdalena Palou Cànaves 

 

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

PUNT 23 . PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT 
EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS DEL DEPARTAMENT DE MEDI 
AMBIENT.  

Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva del Departament de 
Medi Ambient que diu: 
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1. S'han presentat factures corresponents a béns i serveis prestats amb destí al 
departament de Medi Ambient  durant l’any 2014, pel subministraments prestats dins 
l’any 2014. 

2. S'ha emès informe jurídic i informe d'Intervenció General núm. ref. _________     
de data _______          de ___________               del  ______, que figuren al 
corresponent expedient. 

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

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

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

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

Per tot això, propòs al Ple adopti el següent 

ACORD 

1. Aprovar el reconeixement extrajudicial dels crèdits que se detallen a les relacions 
adjuntes, que fan un total de onze mil vuit-cents cinquanta-set euros amb vint cèntims 
dels quals  nou mil set-cents noranta-nou euros amb trenta-quatre cèntims corresponen 
a la base imposable i  dos mil cinquanta-set euros amb vuitanta-sis cèntims a la quota 
d’I.V.A. deduïble (11.857,20 € dels quals 9.799,34 € corresponen a la base imposable 
i 2.057,86 € a la quota d’I.V.A. deduïble) d’acord amb la disposició addicional dinou 
del test refós de la LCSP, esmentada amb anterioritat al punt 3. 

2. Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions de les factures incloses a les 
relacions adjuntes, per import total de onze mil vuit-cents cinquanta-set euros amb 
vint cèntims dels quals  nou mil set-cents noranta-nou euros amb trenta-quatre 
cèntims corresponen a la base imposable i  dos mil cinquanta-set euros amb vuitanta-
sis cèntims a la quota d’I.V.A. deduïble (11.857,20 € dels quals 9.799,34 € 
corresponen a la base imposable i 2.057,86 € a la quota d’I.V.A. deduïble) contretes 
pel departament de Medi Ambient  segons el següent detall: 

  CODI RELACIÓ CENTRE   IMPORT RC  

1 Q/2014/1005 Refugi de Son Amer    7.964,01 € 220140013547 
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2 

 

Q/2014/1007 

 

Refugi de Tossals Verds 

 

   550,21 € 

 

220140013546 

 

3 

 

 

 

Q/2014/1006 

 

 

 

Refugi de Muleta 

 

 

 

                 304,34 € 

980,78 € 

 

 

220140013545 

220140013544 

 

 

  TOTAL    9.799,34 €  

3. Atesa l’existència de crèdit adequat i suficient al pressupost de l’exercici 2014, les 

despeses aprovades amb codi de relacions Q/2014/1005, Q/2014/1007 i Q/2014/1006   

s’imputaran a les aplicacions pressupostàries següents: 

– 50.15103.22102 

– 50.15102.20300 

– 50.15105.20300 

– 50.15105.22102 

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

 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per devuit vots a favor (PP), cap vot en contra 
i dotze abstencions (PSOE i MÉS per Mallorca). 
 
  
DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL 
 
PUNT 24. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT 
EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS DE L’INSTITUT MALLORQUI D’AFERS 
SOCIALS: 
 
a)(EXP. REC 06/2014), import: 75.063,73 €. 
b) Exp. REC 07/2014, import: 81.649,31 € 
 
 
a)(EXP. REC 06/2014), import: 75.063,73 €. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers 
Socials: 
 
1. Ateses les factures presentades corresponents a béns i serveis prestats amb destí a 
l’Institut Mallorquí d’Afers Socials durant els anys 2013 i 2014 amb entrada a l’any 
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2014 que no han seguit el procediment legalment establert o es inadequat pel tipus de 
despesa. 
2. La disposició addicional denou de la TRLCSP imposa a l’administració l’exigència 
de responsabilitat de caràcter patrimonial derivada de les actuacions en matèria de 
contractació de les autoritats i del personal al servei de les administracions públiques, 
afegint que, “la infracció o aplicació indeguda dels preceptes que conté aquesta llei 
per part del personal al servei de les administracions públiques, quan hi hagi almenys 
negligència greu, constitueix falta molt greu de la que la seva responsabilitat 
disciplinària s’exigirà de conformitat amb la normativa específica en la matèria”. 
 
3. És procedent el reconeixement de la despesa per tal d'evitar l'enriquiment injust que 
suposaria no pagar a tercers els drets adquirits davant la corporació i obligar als 
particulars a haver de recórrer davant els tribunals de justícia per el cobrament dels 
seus crèdits. 
 
4. D’acord amb la legislació vigent, correspon al Ple del Consell de Mallorca el 
reconeixement extrajudicial de crèdits, expedient que, amb caràcter previ, haurà de 
dictaminar la Comissió Informativa corresponent. 
 
5. S'ha emès informe jurídic i s’ha sotmès a fiscalització les factures que conformen 
l’expedient.  
 
6. D’acord amb les bases d’execució i els Estatuts de l’Institut Mallorquí d’afers 
Socials, correspon al director gerent l’ordenació del pagament  
Per tot això, propòs al Ple adopti el següent 
 
ACORD 
1r. Aprovar el reconeixement extrajudicial dels crèdits que se detallen a la relació 
adjunta, que fan un total de SETANTA-CINC MIL SEIXANTA-TRES AMB 
SETANTA-TRES  EUROS (75.063,73€). 
2n. Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions a favor dels tercers que s’inclouen 
a la relació adjunta,  amb càrrec a les aplicacions de l’exercici 2014 que s’hi indiquen,  
per  import total de SETANTA-CINC MIL SEIXANTA-TRES AMB SETANTA-
TRES  EUROS (75.063,73€). 
3r. Proposar al director gerent de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials l’ordenament del 
pagament. 
 
b) (EXP. REC 07/2014), import: 81.649,31 €. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers 
Socials: 
 
1. Ateses les factures presentades corresponents a béns i serveis prestats amb destí a 
l’Institut Mallorquí d’Afers Socials durant els anys 2013 i 2014 amb entrada a l’any 
2014 que no han seguit el procediment legalment establert o es inadequat pel tipus de 
despesa. 
2. La disposició addicional denou de la TRLCSP imposa a l’administració l’exigència 
de responsabilitat de caràcter patrimonial derivada de les actuacions en matèria de 
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contractació de les autoritats i del personal al servei de les administracions públiques, 
afegint que, “la infracció o aplicació indeguda dels preceptes que conté aquesta llei 
per part del personal al servei de les administracions públiques, quan hi hagi almenys 
negligència greu, constitueix falta molt greu de la que la seva responsabilitat 
disciplinària s’exigirà de conformitat amb la normativa específica en la matèria”. 
 
3. És procedent el reconeixement de la despesa per tal d'evitar l'enriquiment injust que 
suposaria no pagar a tercers els drets adquirits davant la corporació i obligar als 
particulars a haver de recórrer davant els tribunals de justícia per el cobrament dels 
seus crèdits. 
 
4. D’acord amb la legislació vigent, correspon al Ple del Consell de Mallorca el 
reconeixement extrajudicial de crèdits, expedient que, amb caràcter previ, haurà de 
dictaminar la Comissió Informativa corresponent. 
 
5. S'ha emès informe jurídic i s’ha sotmès a fiscalització les factures que conformen 
l’expedient.  
 
6. D’acord amb les bases d’execució i els Estatuts de l’Institut Mallorquí d’afers 
Socials, correspon al director gerent l’ordenació del pagament  
Per tot això, propòs al Ple adopti el següent 
 
ACORD 
1r. Aprovar el reconeixement extrajudicial dels crèdits que se detallen a la relació 
adjunta, que fan un total de VUITANTA-UN MIL SET-CENTS TRENTA-DOS 
EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS (81.649,31€) d’acord amb el següent detall:  
 
 

Núm.   RELACIÓ CENTRE   IMPORT RC NUM. 

1 F/2014/462 Serveis Generals 2013 196,02 92014/14653 
2 F/2014/408 Serveis Generals 2014 10.429,06 92014/15216 

3 F/2014/413 Llars Gent Gran 2012  127,70 92014/14646 

4 F/2014/149 Llars Gent Gran 2013  512,26 92014/14636 

92014/15217 
92014/15218 
92014/15219 
92014/15220 

5 F/2014/283 Llars Gent Gran 2014 8.344,47 

92014/15221 

6 F/2014/416 
Residència Huialfàs 
2013 

197,59 92014/14648 

7 F/2014/414 
Residència Huialfàs 
2014 

4.922,16 92014/15222 

8 F/2014/384 
Residència Llar dels 
Ancians 

21.213,54 92014/15224 

9 F/2014/445 
Residència Felanitx 
2014 

12.745,35 92014/14650 
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10 F/2014/459 
Residència Bonanova 
2014 

10.312,14 92014/18057 

11 F/2014/433 Llars del menor 2014 4.444,62 92014/15223 

12 F/2014/405 Serveis Socials 2013 159,48 92014/14644 

13 F/2014/377 Serveis Socials 2014 8.044,92 92014/18059 

TOTAL 81.649.31  

 
2n. Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions a favor dels tercers que s’inclouen 
a la relació adjunta,  amb càrrec a les aplicacions de l’exercici 2014 que s’hi indiquen,  
per  import total de VUITANTA-UN MIL SET-CENTS TRENTA-DOS EUROS 
AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS (81.649,31€). 
 
3r. Proposar al director gerent de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials l’ordenament del 
pagament. 
 

Sotmeses les propostes a) i b)  a votació, s’aproven per devuit vots a favor (PP), cap 
vot en contra i dotze abstencions (PSOE i MÉS per Mallorca). 
 

II) PART DE CONTROL 

 

PUNT 25.  DECRETS I RESOLUCIONS PER DONAR-NE COMPTE 

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

 

Es donen per assabentats. 

 

MOCIONS IMPULSORES O DE TRÀMIT I DE CARÀCTER IDEOLÒGIC  

 
PUNT 26. MOCIÓ DEL GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA 
SOBRE LA LICITACIÓ DE LA RONDA D’ALGAIDA. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 

Són distintes les rondes o variants que el Pla director insular de carreteres ha anat 
dibuixant al llarg de tota Mallorca, unes amb més o manco oposició per part de la 
resta de partits polítics i dels veïnats, tant del municipi com els afectats directament 
per la infrastructura. 

Una de les rondes previstes al Pla director, i que més consensos ha generat, tant en el 
seu disseny de traçat com per la seva necessitat, consensos a nivell polític i veïnal,  és 
la d’Algaida,  
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Aquesta ronda, dia a dia, va avançant en la seva tramitació. El darrer tràmit que ha 
superat ha esta fa pocs dies, el tràmit davant de la Comissió Balear de Medi Ambient. 
Està consensuada amb l’Ajuntament d’Algaida, i ha rebut el vist i plau de tots els 
partits polítics en quan a la declaració de la necessitat de la seva execució. 

 
De fet, ara mateix l’únic escó que té l’execució de la ronda d’Algaida és el pressupost, 
o millor dit, la partida pressupostària necessària per posar en marxa la licitació del 
projecte. 
 
Al mateix temps, la recent Llei de finançament de consells insulars deroga distints 
convenis subscrits entre Consell i Govern, entre ells, el Conveni de carreteres. La 
justificació que, des del Govern i des del Consell s’ha donat, és que es millora el 
finançament del Consell, per la qual cosa i, en base a aquesta suposada millora de 
finançament, estaríem en disposició de poder iniciar noves inversions productives a la 
nostra illa. 
 
Per la qual cosa, el GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA proposa 
pel seu debat i aprovació al proper Ple del Consell de Mallorca la següent MOCIÓ: 
 
El Consell de Mallorca habilitarà la partida corresponent al pressupost 2014, així com 
al proper pressupost 2015, per tal de poder iniciar, en el termini més breu possible, la 
licitació de la ronda d’Algaida.  

 

La Sra. GARRIDO (PSOE) manifesta que la intenció d’aquesta moció és claríssima i tot seguit indica 
que la ronda d’Algaida ha superat tots els tràmits administratius i just li queda un tràmit o escull dur de 
superar i és el del finançament per poder fer l’obra. 

Fa notar que la ronda d’Algaida no té contestació social com sí tenen altres projectes del Consell de 
Mallorca. Opina que aquesta deu ser una de les poques obres noves amb la qual estan d’acord tots els 
partits polítics i que no ha tengut contestació per part de cap veí llevat dels que puguin estar afectats per 
expropiacions. 

Per tant, considera que la passa que s’ha de fer ara mateix és iniciar el tràmit de licitació de l’obra i, per 
fer-ho, és precís fer una reserva de crèdit i habilitar una partida pressupostària i aquesta és la sol·licitud 
que plantegen des del Grup Socialista. 

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

Afegeix que MÉS per Mallorca també ha donat suport a aquesta obra en diverses ocasions, tant amb 
mocions com amb propostes, i entenen que hauria de ser prioritari executar aquesta obra perquè, com 
ha dit la Sra. Garrido, és una obra a la qual només li falta el finançament i, per això, no veuen quina pot 
ser l’excusa per no fer-la quan realment s’ha trobat finançament per a les obres que el Partit Popular ha 
considerat interessants. 

El Sr. ROVIRA (conseller executiu d’Urbanisme i Territori) li comenta al Sra. Garrido que volia fer-li 
una proposta. 

En aquest sentit explica que a l’Ajuntament d’Algaida es va plantejar que la variant s’incorporàs al 
finançament del conveni de carreteres amb el Ministeri de Foment i l’equip de govern del Consell de 
Mallorca està d’acord amb aquesta proposta perquè creuen que és la millor forma de garantir-ne el 
finançament. 
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A més a més, la tramitació ambiental està pràcticament conclosa atès que recentment hi ha hagut un 
acord de la Comissió Balear de Medi Ambient que s’ha d’estudiar si afecta o no al projecte executiu de 
la variant. 

El Consell de Mallorca, no obstant això, ha continuat amb la tramitació del projecte d’aquesta variant i 
s’ha arribat a un acord entre totes les forces polítiques de l’Ajuntament d’Algaida sobre el contingut de 
la variant i anuncia que el Grup Popular està disposat a votar a favor la moció sempre que s’accepti una 
modificació que li vol proposar a la Sra. Garrido. 

Concretament la modificació consisteix en substituir “El Consell de Mallorca habilitarà la partida 
corresponent en el pressupost de 2014, així com al proper pressupost 2015...” per “El Consell de 
Mallorca incorporarà la variant d’Algaida a l’annex del conveni de carreteres amb el Ministeri de 
Foment per poder iniciar, en el termini de temps més breu possible, la licitació de la variant.” 

La Sra. GARRIDO manifesta la seva conformitat amb la redacció de l’acord de la moció que li ha 
proposat el Sr. Rovira. 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
 
PUNT 27. MOCIÓ DEL GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA 
PER UNA ESTRATÈGIA PER LA IGUALTAT I LLUITA CONTRA EL 
SEXISME I PRÀCTIQUES COMERCIALS DENIGRANTS. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
El Govern d’Espanya va aprovar fa quatre mesos el Plan Estratégico de Igualdad de 
Oportunidades 2014-2016, establint una sèrie de prioritats i objectius per promoure la 
igualtat de gènere. Malgrat les enormes mancances, absència de consens amb els 
agents socials i pressupost, entenem que és el marc des d’on orientar les polítiques 
d’igualtat entre dones i homes. 

En el dit Pla és una prioritat la lluita contra el sexisme, i són molts els Ministeris 
implicats en aquesta tasca.  

El mes de febrer de 2012 la Consellera de Salut, Família i Benestar Social, Carmen 
Castro, va anunciar al Parlament de les Illes Balears que la Conselleria treballa en 
l’elaboració del IV Pla Estratègic d’Igualtat on, entre els eixos principals d’actuació, 
es troben la lluita contra la violència de gènere, la no-discriminació i la igualtat. A dia 
d’avui, amb una altra consellera i una altra directora de l’Institut Balear de la Dona, 
seguim sense el Pla aprovat. 
Durant aquesta legislatura no s’ha continuat la tasca de suport per desenvolupar els 
plans d’igualtat i estratègics locals. Mostra d’això és que no hi ha cap nou municipi 
que n’hagi fet un. La Consellera de Benestar Social no ha convocat ni una sola vegada 
al Comitè d’Igualtat, conformat pels representants legals dels treballadors, i ha 
abandonat la responsabilitat de fer el seguiment dels plans dels municipis. 
Utilitzar com a estratègia comercial el sexisme o actituds vexatòries, com les 
recentment conegudes a Magalluf, del terme municipal de Calvià, són incompatibles 
amb les nostres lleis i la nostra Constitució. I s’ha d’actuar. No basta amb una rentada 
d’imatge a nivell publicitari. Cal anar a l’arrel de la qüestió, és a dir, a la manca de 
polítiques públiques d’igualtat i l’escassa responsabilitat social de determinades 
empreses i establiments turístics. 
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Per tot l’anteriorment exposat, el GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE 
MALLORCA proposa pel seu debat i aprovació al proper Ple del Consell de Mallorca 
la següent MOCIÓ:  

- El Consell de Mallorca treballarà una estratègia específica pels municipis 
turístics de prevenció i sensibilització envers el sexisme, la igualtat 
d’oportunitats, l’explotació sexual i fomentarà la responsabilitat social de les 
empreses i establiments turístics.  

- El Consell de Mallorca aprovarà un calendari de reunions i actuacions per 
impulsar el nou Pla Estratègic d’Igualtat de Mallorca. 

- El Consell de Mallorca farà el seguiment dels plans d’igualtat local per tal de 
donar-los el suport necessari. 

- El Consell de Mallorca apostarà pels agents d’igualtat com a figura de suport 
local en matèria d’igualtat. 

 

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

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

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

Mai no s’havia muntant un escàndol igual amb Mallorca de protagonista, com amb el vídeo del 
mamading a Punta Balena. S’ha vist arreu del planeta. La paraula mamading, inventada a propòsit per 
aquest vídeo de jovenetes borratxes fent fel·lacions als clients a canvi de més alcohol, ha donat la volta 
al món. Fins a Austràlia n’han quedat bocabadats. 

Però no siguem ingenus. Mamading és doblers. A Punta Balena l’alcohol mou tres milions d’euros 
mensuals. I això és poder. Els empresaris de la zona també manegen 500 vots. I això és molt de poder. 
Punta Balena és un perill constant per a la imatge de Mallorca des dels anys vuitanta però ningú no hi 
ha actuat, ni socialistes ni populars. 

El mamading ha provocat la reacció del govern i de l’oposició però la Delegació del Govern, màxima 
responsable d’imposar el respecte al Codi Penal a les Illes Balears, ha quedat en un sorprenent segon 
pla.  

Per què? Com es pot entendre que no es persegueixi l’escàndol públic? I per què se consent que al·lotes 
gates caiguin en la degradació més absoluta a canvi de més i més alcohol? És que ningú no protegeix 
les joves que, caigudes en el deliri etílic i perduda la capacitat d’obrar, es converteixen en esclaves dels 
subministradors de suc? 

El tèrbol assumpte de Punta Balena és essencialment polític. On hi ha molts de doblers generats de 
manera més o manco obscura, la higiene democràtica desapareix i les forces de l’ordre semblen 
esfumar-se. 

Ja en 1981 les cadenes hoteleres radicades a Calvià es varen queixar, amargament, a qui aleshores n’era 
el batle, el socialista Paco Obrador, de les gateres rondadores. Obrador va tirar pel camí d’ampliar 
pressuposts i multiplicar els imposts. Va incrementar de manera important la policia local però no va 
acabar amb Punta Balena. 

Quan va arribar el PP del Sr. Carlos Delgado, el caos es va incrementar mentre que, alhora, els doblers 
irregulars continuaven creixent. En democràcia no hi ha negoci sense l’anuència del poder polític. La 
degradació moral és filla d’una fel·lació entre el poder i els doblers.” 
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La Sra. CANO (PSOE) fa palès que avui han començat el Ple de la pitjor de les maneres possibles que 
és guardant un minut de silenci pel tràgic assassinat, víctima de la violència de gènere, d’una 
mallorquina de Felanitx, Isabel Barceló de 47 anys i això creu que els ha de motivar a tots per actuar, 
sobretot a les persones que ostenten la responsabilitat de govern per impulsar polítiques d’igualtat. 

El sexisme, en tots els seus vessants, mata i és vera que les mesures punitives són fonamentals i s’han 
abordar però quan el mal ja està fet i, per això, s’ha d’anar una passa més enrere per tal de promoure, 
des de les institucions públiques, la socialització envers la igualtat d’oportunitats i la igualtat de gènere. 
El millor antídot contra el sexisme és precisament aquesta igualtat.   

El Grup Socialista, durant aquesta legislatura, ha reivindicat moltes vegades que s’havien de fer més 
passes i ha evidenciat que s’havia desmantellat una Direcció Insular d’Igualtat de la passada legislatura 
tot quedant, de manera testimonial, en forma d’una Secció d’Igualtat i, per això, el seu Grup pensa que 
aquesta ha estat una legislatura perduda en matèria d’igualtat. 

Ara, en aquests moments, s’està fixant el focus mediàtic sobre el tema del turisme i de regular-lo per 
actuar bé a partir d’estratègies conjuntes, transversals i interinstitucionals. 

Avui el seu Grup també vol posar damunt la taula d’aquest debat polític el fet que també s’ha de 
planificar des del punt de vista de la perspectiva de gènere, a través de la coordinació amb l’Institut 
Balear de la Dona, amb la Secció d’Igualtat de l’IMAS però, sobretot, amb els plans d’igualtat 
municipals que, desgraciadament, durant aquests anys no s’han impulsat i s’han deixat a un calaix. 

El govern d’Espanya fa uns mesos va aprovar el seu Pla Estratègic per a l’Oportunitat d’Igualtats 2014-
2016, amb tota una sèrie d’estratègies, prioritats i objectius que, malgrat les mancances, l’absència de 
consens i de pressupost, entenen que aquest és el marc correcte des d’on orientar les polítiques 
d’igualtat. En aquest Pla, la prioritat és la lluita contra el sexisme i són molts els ministeris implicats.  

Des de 2012, quan la llavors consellera Carmen Castro va anunciar al Parlament que es faria una 
estratègia a nivell de les Illes Balears per la igualtat d’oportunitats i en contra de la violència de gènere 
i del sexisme, han passat dues conselleres, dues directores de l’Institut Balear de la Dona i encara, a dia 
d’avui, segueixen sense aquest pla. 

A nivell del Consell de Mallorca està pendent el desplegament d’aquest pla estratègic. La consellera, en 
reiterades ocasions, ha manifestat que estava esperant que el govern fes el seu pla i llavors el Consell 
de Mallorca s’hi adheriria o bé extrapolar-lo a l’àmbit insular però, mentrestant, tenen un pla estratègic 
que, amb els seus defectes i virtuts, està a un calaix i no s’ha desplegat per manca de voluntat política. 

Utilitzar, com estratègia comercial, el sexisme o actituds vexatòries com les que recentment han 
conegut a Magaluf al terme municipal de Calvià són, a més d’incompatibles amb la nostra Constitució i 
amb les nostres lleis, clarament discriminatòries i s’hi d’actuar però no basta amb una rentada de cara 
fent un vídeo promocional per posar en valor els paisatges de Mallorca sinó que cal anar a l’arrel de 
problema des de les institucions públiques. 

Els únics elements que hi ha per promoure la igualtat, des d’un punt de vista transversal, són els plans 
d’igualtat i alhora cal promoure, dins les estratègies turístiques, la perspectiva de gènere perquè el cas 
de les fel·lacions a un pub a Magaluf, amb una estratègia comercial totalment mercantilista a darrere, és 
una anècdota més ja que en realitat hi ha molt més començant pels abusos sexuals que se donen cada 
any als municipis turístics (les autoritats sanitàries poden donar xifres concretes al respecte) fins a les 
pràctiques de consum de prostitució de dones que estan directament en situació d’esclavitud sexual. 

Tot això és un problema però creu que no només s’ha de focalitzar en els darrers fets, malgrat que 
hagin estat denigrants a nivell internacional per a la nostra imatge turística, sinó que també hi ha altres 
coses que estan més amagades però que, malauradament, afecten les dones més vulnerables i aquestes 
situacions no surten a la llum. 

El que proposa el Grup Socialista és treballar en una estratègia específica per als municipis turístics per 
tal de tenir en compte la perspectiva de gènere i la promoció de polítiques d’igualtat, combatre 
l’explotació sexual i, sobretot, fomentar la responsabilitat social a les empreses i establiments turístics. 

També proposa aprovar un calendari de reunions i actuacions per impulsar aquest pla estratègic 
d’igualtat perquè ja s’acaba el temps atès que queda menys d’un any per a les properes eleccions i 
encara segueixen en la mateixa situació. 
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El Consell de Mallorca faria el seguiment del plans d’igualtat local per tal de donar-los tot el suport 
necessari i, sobretot també, apostar d’una manera decidida pels agents d’igualtat com a figura de suport 
local en matèria d’igualtat.  

La Sra. CAMPOMAR (MÉS per Mallorca) anuncia que el seu Grup donarà suport a aquesta moció i 
alhora lamenta els fets que li han donat lloc. 

A continuació observa que aquests fets demostren que el model turístic de Mallorca, en lloc 
d’evolucionar cap a un model de qualitat o un model sostenible, és un model que va cap enrere quant al 
respecte al territori, als drets humans i a la igualtat de les persones i, per tant, caldria fer-hi una forta 
reflexió. 

Avui també, com ha dit la Sra. Cano, és un dia trist per la mort d’una dona que podria dir-se que també 
és resultat de la manca d’igualtat de sexes i això vol dir que encara queda molta feina per fer, que la 
feina no està acabada i que, si no s’hi apliquen polítiques, la societat tornarà enrere. 

Assegura que, aquests fets ocorreguts a la zona de Calvià, fa més de 30 anys que es produeixen i, per 
això mateix, diuen que no s’han posat en marxa les mesures adequades. 

Per altra banda comenta que MÉS per Mallorca no està d’acord amb les declaracions que s’han fet, des 
del Govern de les Illes Balears i des del Ministeri per part de la Sra. Borrego, en el sentit de dir que 
només s’ha de treballar la conscienciació i no les sancions. 

El seu Grup està d’acord que s’ha de treballar la conscienciació i, de fet, sempre han advocat per 
l’educació i per la formació però és clar que s’ha de sancionar el propietari d’un establiment turístic 
que permet aquestes activitats i més quan actualment s’estan sancionant altres propietaris de locals just 
per posar una taula de més al carrer. 

Per exemple, a l’Ajuntament de Palma, el Partit Popular està impulsant una ordenança cívica que vol 
multar els músics que actuen al carrer, els artesans per muntar una paradeta i, en canvi, no s’ha de 
multar, amb totes les armes possibles –i més si se n’han de fer– a grans empresaris que se lucren 
d’aquesta manera botant-se tots els drets. 

Considera que el Partit Popular, a l’hora de fer front a aquests situacions, quan hi ha interessos 
econòmics grossos actua d’una manera molt menys contundent i molt més fluixa que quan fa front a 
altra gent amb més mancances econòmiques. 

Assevera que el seu Grup pensa que s’han de fer servir les dues eines amb contundència, és necessària 
molta formació i conscienciació per fer front aquestes actituds i, per acabar, reitera que donaran suport 
a la moció. 

La Sra. GARCIA (PP) inicia la intervenció fent notar que estan davant d’una moció que, per desgràcia, 
versa sobre un tema molt d’actualitat local, nacional i, fins i tot, internacional. 

El Grup Popular veu aquest tema molt preocupant perquè s’han donat situacions que són molt greus i 
vergonyoses que, fins i tot, fan empegueir a tots els mallorquins i, per això, s’hi ha de posar fil a 
l’agulla i, de fet, li consta que ja s’ha començat a fer-hi feina. 

Comenta que la situació és tan greu que ja esperaven que en el darrer Ple l’oposició s’hagués presentat 
alguna moció amb caràcter d’urgència per debatre el tema i, abans de parlar concretament dels punts de 
la moció, diu que hi vol exposar una sèrie d’observacions. 

En primer lloc, vol deixar clar que el Partit Popular, com no pot ser d’altra manera, lamenta aquests fets 
i també vol deixar constància del rebuig radical del seu Grup a certes conductes com les pràctiques 
sexuals denigrants que recentment s’han donat a alguns establiments turístics i que són la causa de la 
polèmica que avui debaten. 

Ara bé, vol matisar que hi ha certes situacions de descontrol que, per desgràcia, no són noves però ara 
han transcendit i, malauradament, han arribat a ser portada dels diaris. Tot i això, aquestes situacions es 
vénen produint des de fa anys a diferents indrets de Mallorca i en la redacció de l’anterior Pla d’Igualtat 
del Consell de Mallorca tampoc no es contemplaven mesures per corregir-les. Amb això vol fer palès 
que resta molta feina per fer en aquest sentit encara que la feina ja s’hagi començat. 
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Una altra qüestió que vol matisar és que és difícil posar fil a l’agulla perquè es tracta d’un fet ocorregut 
entre persones adultes, d’una manera voluntària, en un local privat, sense presència de menors i sense 
coacció i, per això, el fet no és punible tot i que és vergonyós i greu. 

Així doncs, es troben amb una situació, a efectes legals, un mica complicada perquè, com deia, no es 
tracta d’un fet punible. 

Una altra consideració que vol fer, al fil del que comentava la Sra. Campomar, és remarcar que 
certament totes les administracions han d’actuar dins el marc legal establert però vol fer una reflexió, 
en veu alta, al Grup Socialista. 

Recorda que recentment l’Ajuntament de Palma ha aprovat una ordenança, a la qual s’ha oposat el 
Grup Socialista, que ha tengut unes conseqüències molt positives en les darreres setmanes ja que la 
seva aplicació ha permès donar cobertura legal a poder actuar en la via pública. En aquest sentit 
demana què diria el Grup Socialista si Calvià posàs en marxa una ordenança com la de Palma. 

Fins ara, dins el marc de la legalitat, el que s’ha pogut fer és que l’Instituto de la Mujer –a nivell 
nacional– ha posat els fets en coneixement de la Fiscalia per tal d’esbrinar si l’empresa allà on s’han 
desenvolupat aquestes activitats pot incórrer o no en un delicte per reclam de sexe. 

Per altra banda hi ha hagut unes actuacions, de manera urgent i coordinada, entre administracions. 
Concretament s’han convocat la Conselleria de Turisme del Govern de les Illes Balears, la Delegació 
del Govern en Illes Balears, els ajuntaments de Palma i Calvià, l’Institut Balear de la Dona i els partits 
polítics amb representació al Parlament de les Illes Balears. 

En aquesta reunió s’han assolit distints acords i compromisos com, per exemple, posar en marxa unes 
campanyes per conscienciar turistes i empreses sobre conductes incíviques i una comissió de feina per 
coordinar actuacions del control a empreses i turistes perquè, evidentment, no basta amb una campanya 
de rentada d’imatge. 

Aquests darrers dies s’ha sabut que ja s’han realitzat més de 150 inspeccions de les quals un bon 
nombre acabaran amb sancions i, per tant, es pot afirmar que ja s’ha posat en marxa una campanya de 
fets, és a dir, que ja poden parlar d’actuacions tangibles. 

Pel que fa a la postura del Grup Popular envers la moció, assenyala que la intenció és donar-li suport 
però amb dues petites modificacions que li vol proposar a la Sra. Cano a veure què li semblen. 

Al punt núm. 1, la moció diu: “El Consell de Mallorca treballarà una estratègia específica...” i, arran de 
la feina que ja s’hi està fent, proposa que al redacció sigui: “El Consell de Mallorca dóna suport a 
l’estratègia específica que es fa conjuntament amb el Govern de les Illes Balears i les altres 
administracions.”  

Quant al punt núm. 2, que diu: “El Consell de Mallorca aprovarà un calendari...”, proposa que la 
redacció sigui: “El Consell de Mallorca proposarà un calendari d’actuacions i reunions per tal 
d’impulsar .../... d’acord amb les directrius generals del Pla Estratègic d’Igualtat de les Illes Balears.” 

Amb relació a aquest darrer punt, puntualitza que el Consell de Mallorca està pendent del Pla 
Estratègic de l’Institut Balear de la Dona i del Govern de les Illes Balears, és a dir, que no poden fer 
tota la via que volen perquè estan a l’espera del pla autonòmic. 

Sobre els punts núm. 3 i 4 de la moció diu que, malgrat que estan redactats en plural (fer un seguiment 
dels plans d’igualtat local i apostar pels agents d’igualtat), és el que ja s’està fent per part del 
Departament de Benestar Social però, per no embullar més la redacció de la moció, es mostra d’acord 
amb deixar aquests dos punts talment. 

La Sra. CANO agraeix, en primer lloc, el suport de MÉS per Mallorca a la moció i destaca de les 
paraules de la Sra. Campomar que, efectivament, és una qüestió de model turístic i que cal fer-ne una 
reflexió conjunta per intentar integrar-hi el punt de vista de la igualtat d’oportunitats des de tots els 
vessants. 

El descontrol a Punta Balena no és una cosa nova però durant aquesta legislatura sí que s’hi han fet 
moltes passes com regular les excursions etíliques (pub crawling) a través d’una ordenança a Calvià, la 
qual ha estat votada en contra pel Grup Socialista perquè significa donar carta de naturalesa a un tipus 
de turisme i de pràctiques que acaben com acaben i generen un monopoli a determinats bars que 
després culminen amb actuacions estel·lars com les succeïdes i que són objecte de polèmica. 
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No creu que sigui difícil posar fil a l’agulla perquè, avui mateix, al Ple s’ha aprovat l’avançament del 
desdoblament de la carretera de Llucmajor a Campos perquè entenen que, encara que la conducció 
sigui una responsabilitat particular, les institucions públiques també han de tenir qualque cosa a dir o 
fer per tal de garantir la seguretat vial i de les persones. 

Fent una extrapolació del darrer exemple a l’àmbit de la igualtat d’oportunitats, és cert que les 
conductes individuals són importants i la conscienciació també però les institucions públiques les han 
d’intentar empènyer, dissenyar, planificar, etc. 

A continuació assenyala que li satisfà que dels 4 punts de la moció, el Grup Popular voti a favor de 2 i 
proposi una transacció per als altres 2 però adverteix que l’estratègia específica per als municipis 
turístics no l’ha vista i creu que donar suports de tipus moral o simbòlic, en aquest moment, no 
serveixen de res. 

Ara que el fa falta són estratègies amb recursos, posant-hi personal, que estiguin dissenyades i 
planificades i, sobretot, que el Consell de Mallorca hi faci qualque cosa i no només que se sumi al que 
ja s’està fent, és a dir, que pensa que els tècnics del Consell de Mallorca han de dissenyar una bona 
estratègia a través dels plans d’igualtat.  Just és qüestió de planificar-ho, establir-ne un calendari i 
assumir una sèrie d’objectius a partir dels quals fer un seguiment del seu acompliment i valorar com es 
pot anar avançant en aquest tema. 

Pel que fa a la segona proposta d’esmena al punt que parla sobre l’aprovació d’un calendari de reunions 
i actuacions, diu que entén que el Consell de Mallorca depèn en certa mesura del Pla Estratègic del 
Govern de les Illes Balears i que cal esperar però ja gairebé estan desesperant perquè passa la 
legislatura i no se’n veu el resultat. 

Tot seguit anuncia que accepta l’esmena proposada per al punt núm. 2 però no així la proposada per al 
punt núm. 1 atès que considera que fan falta més que suports morals i, per concloure, agraeix el suport 
a la resta de la moció. 

La Sra. CAMPOMAR li diu a la Sra. Garcia que no s’està parlant d’un local privat sinó d’un local 
públic. Segons el seu parer, seria privat si els fets haguessin passat a un domicili particular però han 
passat a un local obert al públic que necessita d’una sèrie d’autoritzacions i vol recordar que, 
precisament, el Consell de Mallorca també té les competències en matèria d’Activitats Classificades. 

Insisteix que un bar és un local públic atès que està obert al públic i que necessita d’unes determinades 
autoritzacions així com complir unes normes i, com que és un local públic, no hi poden fer el que 
vulguin sinó allò que l’administració l’hi deixa fer. 

En aquesta Comunitat Autònoma gairebé es funciona a cop de titular, és a dir, que no s’actua fins que 
passa qualque cosa (un mort a la carretera, una víctima de la violència masclista, etc.) i creu que valdria 
la pensa fer-ne una reflexió i posar en marxa plans estratègics per fer front a la situació i més quan se 
sap que són coses que fa anys que passen i, per això, fa falta un pla perquè no basta amb una campanya, 
un vídeo ni amb les mesures que la Sra. Garcia ha explicat que tenien pensades. 

En realitat, el seu Grup volia plantejar una reflexió sobre el tema quan ha fet referència a les 
declaracions de la Sra. Borrego ja que de les seves paraules s’entén que descarten la possibilitat de les 
sancions. La Sra. Borrego va declarar als mitjans de comunicació textualment: “No, les sancions no 
serveixen per res, només serveix la conscienciació.” 

A aquestes declaracions li ha donat suport tant el Govern de les Illes Balears com el Partit Popular i 
MÉS per Mallorca diu que la conscienciació, la formació, l’educació i els plans són importants, 
prioritaris i són la primera passa però també s’hi han de posar a l’abast altres eines per fer que la gent 
acompleix les normes i, per això, sostenen que hi ha d’haver altres tipus de mesures que el Partit 
Popular descarta tan alegrement. 

El Partit Popular és bo per fer ordenances cíviques per multar gent que posa una paradeta o canta al 
carrer però, a l’hora de multar un propietari d’un establiment turística, li tremola la mà i això és 
precisament del que es queixa i ho ha volgut fer constar. 

La Sra. CIRER (consellera executiva de Benestar Social) manifesta que no voldria perdre l’oportunitat 
de parlar, de manera madura, d’aquest tema i, per això, aprofita per fer constar el seu rebuig total per 
aquests fets que considera que no només són denigrants per les dones sinó també pels homes. 
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Remarca que considera que aquests fets són denigrants per tothom amb independència del municipi on 
es produeixin o si són a un establiment públic o no. 

Tot seguit li puntualitza a la Sra. Cano que, quan el Grup Popular ha proposat la modificació del punt 
núm. 1 de la moció, era per respectar l’àmbit competencial de cada una de les administracions.  

Confirma que ja s’han posat en marxa i s’han reunit les institucions competents en matèria de Turisme, 
l’Institut Balear de la Dona i l’Ajuntament de Calvià i adverteix que donar suport a una acció no 
significa no fer-hi res sinó que és respectar l’àmbit  competencial de les administracions que en prenen 
part i, així doncs, la intenció és fer costat a l’estratègia específica que es faci amb aquest pla de feina i 
que això es pugui extrapolar a altres municipis. 

Igualment constata que des de l’IMAS, quan s’ha hagut d’intervenir per mor d’algun tipus de publicitat 
sexista o que s’hagi entès que era quelcom denigrador per a les dones, doncs s’ha actuat i s’ha plantejat 
la qüestió davant el Tribunal de Menors o davant la instància que correspongués. Concretament, l’any 
2012 varen ocórrer uns fets –uns cartells publicitaris– i l’IMAS hi va emprendre accions. Amb això vol 
dir que l’IMAS, en tot allò que està dins el seu marc competencial, sí que actua. 

Quant a la modificació proposada per al segon punt de la moció, que parla d’aprovar un calendari de 
reunions i actuacions per impulsar un nou pla d’igualtat, diu que és cert que han de proposar un 
calendari que haurà de ser pactat en el Comitè d’Igualtat i també és cert que duen un retard en la 
convocatòria d’aquest Comitè, que s’hauria d’haver reunit abans de l’estiu, però és perquè s’està a 
l’espera d’intentar anar coordinats amb les directrius que determini el pla d’igualtat autonòmic i 
l’Institut Balear de la Dona. 

És sabedora que cal fer-hi un poc més de pressió perquè és urgent fer-lo per tal que l’IMAS pugui 
engegar el seu pla d’igualtat, pla que està fet –el deixaren fet la passada legislatura– i que s’hauria 
d’adequar a les directrius que marqui el pla autonòmic. 

Aquesta és la raó per la qual duen el retard que ha comentat abans però espera que després de l’estiu es 
pugui convocar el Comitè d’Igualtat i aprovar l’esmentat calendari. 

Quant als plans d’igualtat locals, informa que és una línia de feina que inclou un programa de formació 
a l’abast del personal dels ajuntaments per tal de donar suport als plans municipals d’igualtat, feina que 
s’ha fet de forma continuada durant 2012, 2013 i també 2014, però encara tenen l’objectiu d’ampliar el 
llistat de pobles que gaudeixen de pla d’igualtat. 

Referent al quart punt de la moció, reitera que li donaran suport malgrat que està redactat en futur i es 
tracta d’actuacions que ja duen a terme. A més a més, explica que l’IMAS ve apostant per personal 
tècnic com agents d’igualtat i precisament en això consisteix la tasca formativa adreçada al personal del 
municipis. 

Aquesta tasca es fa mitjançant la contractació de tècnics agents d’igualtat, que sumen un total de 3 i 
que estan inscrits en la borsa d’agents d’igualtat del Consell de Mallorca. 

A continuació indica que recapitularà tot el que s’ha comentat sobre els punts de la moció per tal de 
plasmar, de forma clara, la proposta de redacció que formula el Grup Popular. 

La proposta de redacció per al primer punt de la moció és: “El Consell de Mallorca dóna suport a 
l’estratègia específica que ja han posat en marxa Govern de les Illes Balears i Ajuntament de Calvià.” 

La proposta de redacció per al segon punt de la moció és: “El Consell de Mallorca proposarà un 
calendari de reunions i actuacions per impulsar el nou Pla Estratègic d’Igualtat de Mallorca d’acord 
amb les directrius generals del Pla Estratègic d’Igualtat de les Illes Balears.” 

I, finalment, els punts tercer i quart els deixarien tal i com estan en la moció. 

La Sra. CANO li proposta a la Sra. Cirer una esmena per modificar la redacció que ha proposat per al 
punt núm. 1.  

En aquest sentit diu que, en lloc de dir “...donarà suport a l’estratègia específica...”, proposa que digui: 
“...s’integrarà dintre de l’estratègia pels municipis...” perquè el Consell de Mallorca formi part de tot 
això atès que hi són totes les institucions com l’Institut Balear de la Dona, l’Ajuntament de Calvià i 
Turisme, i creu que el Consell de Mallorca també hi ha de ser. 
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Pel que fa a la resta de propostes, indica que les accepta perquè li semblen correctes. 

La Sra. CIRER fa notar que li va bé aquesta esmena que proposa la Sra. Cano però adverteix que caldrà 
primer contactar amb la Sra. Llinàs per veure si s’hi accepta el Consell de Mallorca, per a la qual cosa 
es compromet a fer totes les gestions necessàries encara que es mostra convençuda que no hi haurà 
problema perquè el Consell de Mallorca s’hi integri. 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
 
 
PUNT 28. MOCIÓ DEL GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA 
SOBRE LA MILLORA DE CONDICIONS DEL SERVEI DE BOMBERS DE 
MALLORCA. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

El cos de Bombers de Mallorca no compta ni amb els recursos humans, ni amb les 
instal·lacions, ni amb els equipaments adequats per a exercir la seva funció amb 
plenes garanties. Els propis professionals manifesten que la plantilla és insuficient: la 
dotació als parcs de bombers auxiliars és de tres bombers per dia, també durant 
l’estiu. A Inca són set, a Calvià són sis i als altres tres parcs principals són cinc. 

Els seus mitjans tècnics són obsolets. Per a citar un exemple, els parcs estan construïts 
per allotjar bombers homes, no hi ha ni banys ni vestidors de dones. La vida útil de 
tots els parcs de bombers, llevat del d’Alcúdia, ja ha acabat. Les condicions amb les 
que efectuen la seva tasca són totalment precàries.  

Als Parcs es van fent reparacions d’emergència, sense que s’estudiï la idoneïtat, sinó 
sols el cost immediat, sense tenir en compte si a llarg termini aquestes reparacions són 
més cares. 

Consideram imprescindible reiterar la demanda de solucions als múltiples problemes 
del servei de bombers de Mallorca. Ens hem de marcar com a prioritat donar els 
mitjans necessaris al cos d’emergències per permetre’ls executar la seva feina de la 
manera més eficient possible. Això només es pot aconseguir augmentant la plantilla i 
modernitzant les seves instal·lacions, adaptant els seus mitjans tècnics al segle XXI.   

Per tot això, el GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA proposa pel 
seu debat i aprovació al proper Ple del Consell de Mallorca l’adopció dels següents 
acords: 

1. El Consell de Mallorca aprovarà una oferta pública d’ocupació, abans del 31 
de desembre, que inclogui un mínim de 20 places de bomber-conductor.   

 
2. El Consell de Mallorca habilitarà la partida corresponent per tal de fer front a 
les mancances i deficiències dels parcs de bombers. 
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El Sr. COLL CANYELLES (PSOE) explica que el debat d’aquesta moció deriva de la interpel·lació 
que va fer en l’anterior Ple i allà on tots varen reconèixer que el Cos de Bombers de Mallorca compta 
amb una plantilla escassa i no té les instal·lacions ni els equipaments adequats per fer la seva feina amb 
garanties i amb la màxima seguretat. 

Per això avui el seu Grup duu aquesta proposta a Ple per tal de concretar les prioritats d’aquesta 
institució respecte dels bombers, fonamentalment en termes de plantilla i d’infraestructures que són 
unes prioritats que comparteixen, segons el debat de fa 15 dies. 

Fa notar que no s’estendrà molt perquè són qüestions que ja s’han comentat en altres ocasions però sí 
que assenyala que les infraestructures dels bombers són obsoletes i, amb excepció del parc de bombers 
d’Alcúdia, la resta de parcs han acabat ja la seva vida útil d’acord amb les condicions que varen ser 
dissenyats tenint en compte que molts d’ells varen ser construïts fa una trentena d’anys, prevists per a 
una plantilla més reduïda que l’actual i, per això, no tenen espai per albergar els efectius que hi ha 
actualment. 

A més d’això, hi ha alguns parcs que presenten certes deficiències estructurals que es van pal·liant 
mitjançant reformes i reparacions instantànies que potser no són les més idònies però sí les més 
adequades pel seu cost i la rapidesa de l’actuació i això provoca que les reparacions, a llarg termini, 
resultin més cares i que no solucionin els problemes de manera definitiva. 

Per altra banda, recorda que també comparteixen la idea que la plantilla és insuficient. La dotació de 
bombers als parcs auxiliars és de 3 bombers per dia també durant els mesos d’estiu, mesos en què la 
població i els riscos augmenten moltíssim. A mode d’exemple conta que al parc d’Inca són 7 i al Calvià 
són 6. 

En el passat debat de pressupost, el Grup Socialista va proposar la contractació de 20 efectius més que 
són menys dels que reclamen els bombers però es va considerar que, en aquell moment, era la proposta 
que s’ajustava més als recursos del Consell de Mallorca i la valoraren com una proposta perfectament 
assumible per la institució. 

Així doncs, el que el seu Grup proposa és pactar un calendari d’execució d’allò amb què estan d’acord, 
com deia abans, mitjançant una proposta assumible tot i que estan oberts a parlar sobre la forma en què 
s’ha de executar. 

El primer punt de la moció proposa que el Consell de Mallorca aprovarà una oferta pública d’ocupació, 
abans de dia 31 de desembre, que inclogui un mínim de 20 places de bomber conductor. 

El segon punt de la moció diu que el Consell de Mallorca habilitarà la partida corresponent per tal de 
fer front a les mancances i deficiències dels parcs de bombers. 

El Sr. COLL MARTORELL (conseller executiu de Cooperació Local) anuncia que, lamentablement, el 
Grup Popular no podrà votar a favor d’aquesta moció perquè, tot i que són conscients de la necessitat 
d’incrementar la plantilla de bombers –més de 20 si fos possible–, en aquests moments des de Funció 
Pública s’està cercant la millor manera per fer-ho ja que, degut a la Llei de racionalització de la funció 
pública, no es permet la reposició de places llevant d’un 10% i això significa que només es podria 
reposar una plaça. 

Reitera que la solució està difícil però que Funció Pública està cercant la manera de poder-ho fer. 

Quant a la millora dels parcs indica que l’actual equip de govern hi està destinant cada any 240.000 € 
aproximadament per tal d’anar fent les obres necessàries per millorar les condicions d’habitabilitat dels 
parcs. 

Reconeix que és cert que tots els parcs tenen més de 30 anys, han quedat obsolets i, a poc a poc, cal 
anar fent una feina de millora de totes aquestes instal·lacions però també és cert que, degut al fet que no 
s’hi han fet inversions de millora durant molts d’anys, els parcs es troben en l’estat en què estan. 

Opina que és un començament que durant els tres darrers anys s’hagin pogut destinar 240.000 € cada 
any per la millora de les instal·lacions i considera que han de seguir en aquesta línia. 

El Sr. COLL CANYELLES li diu al Sr. Coll Martorell que les seves paraules l’han decebut una mica 
perquè fa 15 dies el va deixar esperançat. 
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No obstant això, li reconeix el tarannà del debat, que sempre té bones paraules i que és més fàcil 
debatre en aquestes condicions que no amb insults però, en el moment que li demana un compromís, ni 
tan sols no presenta una alternativa. 

Pot entendre que no li agradi la redacció dels punts de la moció o que s’estimi més concretar coses i 
fer-ho és, per exemple, valorar que els bombers són personal d’emergències i que la Llei de 
racionalització –mal anomenada de racionalització– excloïa el col·lectiu d’emergències ja que aquest 
col·lectiu no pot estar sotmès a certes restriccions pressupostàries perquè no només se juguen la seva 
seguretat sinó també la d’aquelles persones a les que han de socórrer. 

Fa avinent que ha quedat més que comprovat i contrastat que l’acció dels bombers de Mallorca no va 
ser, tan eficient com hauria d’haver estat, en el cas de l’incendi de la serra de Tramuntana. 

És veritat que quan la situació és estable no falta augmentar plantilla però repeteix que ara s’afronten 
les temporades d’estiu amb els mateixos efectius i els mateixos recursos que s’afronten les temporades 
d’hivern. 

A continuació convida el Sr. Coll Martorell a fer-li una contraproposta i li recorda que ha reconegut 
que s’han de contractar bombers, més de 20 si és possible, cosa que ja li va bé al Grup Socialista 
perquè la moció específica un mínim de 20 bombers sabent que el mateix col·lectiu en demana més. 

En qualsevol cas, necessita que hi hagi qualque passa o compromís del conseller executiu de 
Cooperació Local en el sentit que hi haurà quelcom més i es demana que, si no hi ha cap altra 
alternativa, o bé és perquè no pot executar el que va dir fa 15 dies o bé perquè, per una qüestió 
estranya, pensen que l’oposició pot dur una certa iniciativa en aquest tema i no ho volen.  

Li sap greu tant que pugui ser un supòsit com l’altre perquè considera que el Grup Socialista, amb 
relació a aquest tema i tots els altres, sempre ha fet propostes en positiu i, per això, abans de votar en 
contra de la moció, convida el Sr. Coll Martorell a què li’n faci una contraproposta. 

La Sra. PALOU (MÉS per Mallorca) intervé per recordar que l’any passat, quan va ser l’hora 
d’afrontar l’incendi d’Andratx –el de la serra de Tramuntana–, varen tenir una sèrie de camions que 
varen fallar i ho feren en un moment que els necessitaven. 

Els camions varen fallar perquè tenen més de 19 anys quan la vida mitjana d’aquests vehicles és 
bastant inferior als 19 anys. Enguany, la temporada turística es tornar afrontar amb els mateixos 
camions que l’any passat fallaren. 

Fa notar que a un Ple varen dir que s’havia de fer una pla d’inversió en aquesta casa per millorar l’estat 
dels bombers i remarca que és una cosa que s’ha de fer i, per això, des de MÉS per Mallorca donen el 
seu total suport a la moció del Grup Socialista. 

A més a més, matisa que el pla d’inversió s’ha de fer perquè fa molts d’anys que els bombers de 
Mallorca estan mal dotats, cosa que és responsabilitat de tots. Tothom ho ha constatat, tots ho han 
afirmat i tots ho han viscut i, com a prova, basta tenir en compte el que va passar l’any passat i, per 
tant, és urgent que hi hagi una reacció. 

És prioritari garantir la seguretat del personal que hi fa feina i, per això, resulta fonamental augmentar-
ne la dotació i, alhora, és evident que també ha de ser prioritari fer un pla d’inversió per poder dur a 
terme totes les millores que necessita aquest departament. 

Puntualitza que un pla d’inversió no vol dir que hagi de comptar amb els doblers avui per avui sinó que 
és una programació per intervenir en la solució dels problemes que tothom veu i que requereixen d’una 
actuació al més aviat possible. 

El Sr. COLL MARTORELL li contesta a la Sra. Palou referint-se al tema dels camions i li recorda que 
es va aprovar en el pressupost que dins enguany es comprarien 3 vehicles nous per a incendis forestals 
però encomanar un camió de bombers no és com anar a un concessionari de cotxes i triar-ne un sinó 
que s’ha de seguir un procés, del qual estan fets tots els tràmits, per fer el vehicle així com l’han de 
menester. 

Quant al comentari sobre l’incendi de la serra de Tramuntana, explica que els bombers de Mallorca, 
afortunadament o malauradament, no són els responsables directes dels incendis forestals sinó que són 
els actors secundaris malgrat que, en ocasions, esdevinguin els actors principals.  
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La seva funció és ajudar i assistir a tots els incendis forestals, com ha de ser, però no són responsabilitat 
seva i, per això, no és un argument per incrementar la plantilla dir que ara arriba l’època dels incendis 
forestals ja que aquests incendis són una part més del que cobreixen dins el conjunt de les seves 
responsabilitats. 

A continuació s’adreça al Sr. Coll Canyelles, que li retreia que no donava suport a cap iniciativa del 
Grup Socialista, i li diu que tots aquests assumptes surten arran de reunions que es mantenen amb els 
sindicats i llavors es veu que els arriben les notícies. Li sembla molt bé que sigui així i no hi veu cap 
problema però, això sí, no és tracta de cap iniciativa del Grup Socialista. 

Pel que fa al compromís que li demanava per crear 20 places de bombers, diu que no pot ser en aquests 
moments perquè la llei no ho permet. El Sr. Coll Canyelles deia que la llei n’excloïa els bombers però 
no és cert i la llei els té fermats, tot i que s’està fent feina per trobar una solució i poder desembossar el 
tema, solució que segur que trobaran però, de moment, no es poden comprometre a convocar, abans de 
dia 31 de desembre, 20 places de bomber. 

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

PUNT 29. MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MÉS PER MALLORCA SOBRE LES 
VISITES CULTURALS I TURÍSTIQUES A L’EDIFICI DE PALAU REIAL 
DEL CONSELL DE MALLORCA. 

Es dóna compte de la següent moció: 
 
L’edifici de Palau Reial del Consell de Mallorca és un edifici d’estil neogòtic amb un 
alt valor arquitectònic i patrimonial, propietat de tots els mallorquins i mallorquines. 
Molts son els grups que l’han visitat i que el van visitant, però sempre son escoles, 
associacions o altres entitats. Diàriament, molts son els turistes que s’acosten a 
l’entrada a fotografiar-lo o a intentar entrar-hi per visitar-lo, però sempre topen amb la 
negativa ja que no s’organitzen visites turístiques a dit edifici. 
 
El seu gran valor i interès fa imprescindible donar a conèixer aquestes instal·lacions, 
bastides entre els anys 1882 i 1918, més enllà de les nostres fronteres. 
 
 
Per tot això exposat, proposem al ple del Consell de Mallorca els següents 
 
 

ACORDS: 
 
 
Primer.- El ple del Consell de Mallorca insta al Departament de Relacions 
Institucionals a elaborar, en el marc del Codi Ètic de Bon Govern i Transparència, un 
reglament sobre l’organització de visites culturals per a grups a l’edifici de Palau 
Reial. 
 
Segon.- El ple del Consell de Mallorca insta al Departament de Relacions 
Institucionals a posar en marxa un mínim de dues visites culturals turístiques diàries a 
l’edifici de Palau Reial per tal de donar a conèixer el seu valor patrimonial a totes i 
tots els visitants que venen a Mallorca. 



 64

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

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

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

La seu principal del Consell de Mallorca és el Palau del Consell, un exemple de l’arquitectura 
neogòtica mallorquina. L’edifici va ser construït, per allotjar la Diputació Provincial, entre finals del 
segle XIX i principis del XX. Aquesta construcció, que va ser encarregada a Joaquín Pavía, va suposar 
la remodelació total de l’edifici de l’antiga presó de la ciutat. 

La façana està inspirada en la Llotja de Palma i destaca la seva ornamentació de motius vegetals i 
animals fantàstics. Per a la construcció de l’edifici es va utilitzar pedra viva i gres mentre que, per a les 
escultures i ornaments, es va fer servir la pedra de Santanyí. 

De l’interior de l’edifici s’ha de destacar la magnífica escala principal que condueix a la planta noble, 
la sala de sessions i els espectaculars vitralls. El vitrall de majors dimensions es troba a l’escala 
principal i representa una al·legoria de les fons de riquesa natural de les Illes Balears. A la sala 
sessions, els quatre vitralls representen gestes històriques de la conquesta de Mallorca pel rei Jaume I. 

En canvi, malgrat tot el que ha dit anteriorment, contra tota lògica no s’hi permet la entrada als 
nombrosos turistes que desitgen, diàriament, veure l’interior d’un dels edificis més emblemàtics i 
meravellosos de tot Mallorca. 

Amb aquesta absurda i aberrant norma antimallorquina (que deteriora la nostra imatge democràtica a 
nivell internacional), l’actual equip de govern del Partit Popular demostra que dorm a la palla, que no 
se’n recorda que s’ha aprovat un Codi Ètic i sembla ser que fa cas omís de les senyes d’identitat de la 
nostra estimada roqueta. 

En una paraula, que l’equip de govern del Consell de Mallorca del Partit Popular (que s’omple la boca, 
quan li convé, d’assenyalar que s’han de potenciar les nostres arrels) té l’antinatural, antisocial i 
antiturístic STOP a la porta del Palau Reial per no deixar passar els turistes, que són els que ens deixen 
els doblers. 

Amb el màxim respecte que ens mereixen els direm, senyores i senyors del Partit Popular, que vostès 
no estan a l’altura de les circumstàncies i, a més a més, estan demostrant que els manquen idees 
positives. 

Humorísticament parlant, els demanaren: tal vegada creuen vostès que aquest meravellós edifici és una 
mena de búnquer del Tercer Reich? En definitiva, sol·licitam i exigim que aquesta promallorquina 
moció de MÉS per Mallorca sigui aprovada per unanimitat.” 

La Sra. PALOU (MÉS per Mallorca) comença la intervenció observant que suposa que totes les 
persones presents a la sala, quan han accedit a l’entrada del Consell de Mallorca, han vist grups de 
turistes que s’hi acosten però que són continguts pel servei de vigilància de l’entrada. A aquests turistes 
no els deixen fer altra cosa que no sigui una fotografia dels vitralls des d’enfora. 

Abans el Consell de Mallorca comptava amb uns fulletons de color verd on s’explicava la història de 
l’edifici en distints idiomes però aquests fulletons han desaparegut i han estat substituïts per uns 
fulletons amb un foto magnífica de la presidenta i una exposició detallada dels membres polítics de la 
institució –sembla una llista electoral– però no explica, més que en quatre línies, una breu història de 
l’edifici, la seva vàlua arquitectònica i el seu contingut. 

Aquests fulletons, que més aviat semblen propaganda electoral, estan editats en quatre llengües (català, 
castellà, anglès i alemany) i hi troba a faltar el francès i l’italià o el rus que és un idioma de moda pel 
gran nombre de turistes russos que ens visiten, així com també cal tenir en compte els creuers francesos 
i italians que visiten l’illa. 

A altres països, com per exemple al Canadà, el turista pot encomanar una visita turística a les seus 
parlamentàries. Als Estats Units també es poden visitar les sales que compten amb un guia magnífic 
que va explicant tots els detalls i, fins i tot, algunes coses molt particular com la manera en què es 
propaga el so dins la sala, cosa que permetia antigament que els polítics coneguessin les idees dels seus 
adversaris perquè, quan es parlava a un costat de la sala, el so es projectava a l’altre costat. 
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Reitera que aquesta pràctica existeix al Canadà i als Estats Units perquè l’ha viscuda ella mateixa i 
serveixen d’exemples pràctics tot i que desconeix si això mateix es fa a altres països o no. 

En qualsevol cas, des de MÉS per Mallorca han vist que hi ha un considerable interès per part dels 
turistes per saber què hi ha darrere aquelles dues portes tan maques ja que no els deixen veure res més 
perquè són continguts pels serveis de seguretat de la porta i són convidats a abandonar la sala si 
intenten passar més enllà d’aquestes portes. 

En aquestes ganes de visitar la seu del Consell de Mallorca veuen una oportunitat per donar a conèixer 
l’illa, una oportunitat per difondre el patrimoni cultural i arquitectònic que conté aquesta casa així com 
el patrimoni artístic atès que, per exemple, en la mateixa Sala de Plens només els vitralls són d’una 
qualitat absoluta. 

Per tant, convida que s’aprovi per unanimitat acordar que s’elabori un reglament sobre l’organització 
de les visites cultural que pugui regular i contemplar aquesta possibilitat i que s’ofereixi al públic, que 
hi estigui interessat, poder apuntar-se a dos torns de visites. 

Puntualitza que el seu Grup proposa dos torns de visites però estan oberts que siguin dos torns 
setmanals, dos torns diaris, etc., és a dir, que si s’ha de rectificar, doncs estan oberts a rebre esmenes 
per tal d’arribar a un acord que faci possible difondre el patrimoni d’aquesta casa a més de la seva 
activitat política. 

En el passat Ple hi va haver una interpel·lació que els va permetre saber que l’interès de la gent per 
visitar aquesta casa va creixent però no només per part dels residents a Mallorca ja que també els 
turistes hi tenen un interès molt gran com es pot comprovar veient que l’entrada de l’edifici està sempre 
plena de grups de turistes que, meravellats per l’aparença externa, demanen poder accedir a l’interior, 
cosa que podria significar una gran oportunitat per al Consell de Mallorca i per a la seva difusió. 

El Sr. GARAU (PSOE) intervé per anunciar que el Grup Socialista està d’acord amb el fons de la 
moció i, per tant, hi votaran a favor. 

El Sr. JUAN (conseller executiu de Presidència) anuncia que el Grup Popular votarà en contra de la 
moció ja que, per la filosofia de gestió de la institució, creuen que aquest no és el moment oportú per 
posar en marxa les visites per un parell de motius que explicarà a continuació. 

No obstant això, puntualitza que no discuteixen els valors patrimonials i artístics de la seu del Consell 
de Mallorca i que són conscients de l’interès que l’edifici desperta entre la gent que visita Mallorca. 

Un motiu és que, dins la política d’estalvi en el Departament de Presidència, es varen passar a cost zero 
les visites al Consell de Mallorca i, per això, les visites ara les fa el personal propi de la casa a través de 
Protocol. A més a més, quan hi ha visites d’escolars ell mateix, com a conseller executiu de 
Presidència, els explica un poc el funcionament de la Sala de Plens. 

Aquesta gestió de les visites els ha permès estalviar una quantitat econòmica important, estimada entre 
12.000 € i 20.000 € aproximadament, del cost que suposava que una empresa externa organitzàs les 
visites. 

Aquest estalvi, com a filosofia, creu que és bo i alhora permet difondre entre els alumnes de les escoles 
el coneixement de la seu del Consell de Mallorca i el que significa per als mallorquins gaudir d’un 
consell insular que, a diferència de les diputacions, els seus membres són triats pels mallorquins a les 
eleccions. Totes aquestes diferències i el fet insular és el que s’explica als escolars que visiten la 
institució. 

Amb l’estructura que actualment hi ha muntada a través del departament de Protocol i ell mateix com a 
conseller, se li fa difícil pensar que es puguin organitzar visites per a turistes, si no fos externalitzant el 
servei, amb un cost zero com ara. 

Recorda que el nombre d’alumnes que visiten el Consell de Mallorca han passat de 1.500 en 2011 a 
3.000 en 2013 i això demostra el gran interès que hi ha per part de les escoles per donar a conèixer la 
institució entre els escolars. Aquestes visites es fan a cost zero i difícilment se podria fer una altra cosa 
a cost zero. 

A part d’aquest motiu, n’hi ha dos més. El primer és que (tal i com s’està fent al Govern de les Illes 
Balears i a l’Ajuntament de Palma on les seus no estan obertes al públic cada dia) en aquests edificis hi 
ha oficines i despatxos, hi ha audiències i s’hi fa feina cada dia i es fa prou complicat gestionar una, 
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dues o tres audiències al dia amb les visites, cosa que dificultaria molt l’organització de les mateixes 
visites. 

Remarca que aquest edifici és un edifici de feina i de despatxos al marge que la planta noble estigui 
més o manco ocupada però, tot i això, també s’hi fan coses que dificulten molt les visites. 

El darrer motiu és que pensen que les visites potser es podrien posar en marxa en una futura legislatura 
quan el Consell de Mallorca pugui assumir les competències de Promoció Turística, competències que 
ara no té. 

En aquest sentit recorda que durant la passada legislatura disposaven de la Fundació Mallorca Turisme, 
amb un pressupost elevadíssim de 3 M€ i amb unes competències que exercien a pesar de no tenir-les, 
però no varen posar en marxa aquest règim de visites al Consell de Mallorca 

Ara per ara, l’equip de govern pensa que és impossible fer-ho amb un cost zero i amb l’inconvenient 
afegit que és un edifici d’oficines on es fan audiències, etc. i que el Consell de Mallorca no té les 
competències de Promoció Turística. 

No obstant això, destaca que les portes de la institució estan obertes a tots els mallorquins i, sobretot, 
als escolars per fer-los entendre i estimar la institució i, per això, votaran en contra de la moció atès que 
no és factible tirar endavant una proposta com aquesta amb un cost zero, encara que potser serà 
possible fer-ho en el futur. 

La Sra. PALOU fa notar que el Sr. Juan no ha entès la proposta o no la vol entendre. 

Indica que en la proposta no es planteja, en cap moment, que les visites siguin amb cost zero sinó que 
se li ofereix l’oportunitat a la casa de redactar un reglament que reguli les visites, reglament on es 
podria contemplar la possibilitat que les visites siguin a canvi d’una quantitat significant o no, cosa que 
podria tenir en compte l’equip de govern. 

Per altra banda, dubta que les visites actuals tenguin un cost zero perquè el Sr. Juan té un sou que cobra 
a final de mes i les senyores de Protocol també tenen un sou que cobren a final de mes. Per tant, hi és el 
cost de l’estona que dediquen a les visites i, per això, rebutja l’afirmació que tenguin un cost zero. 

Amb un reglament adient podrien contemplar la possibilitat que els visitants assumeixin una quantitat 
petita o no –així com ho determini l’equip de govern– per cobrir el cost de l’hora de feina de la persona 
que faci la visita guiada. 

Remarca que això sí que ho podrien fer i matisa que creu que ho permet la llei, és a dir, que creu que no 
està proposant una il·legalitat i, de fet, el Palau de l’Almudaina és un palau del rei per celebrar-hi actes 
quan és a Mallorca i se cobra una entrada per visitar-lo i la gent fa coes per entrar al Palau de 
l’Almudaina que és un edifici amb un caràcter bastant diferent de l’edifici del Palau del Consell de 
Mallorca i, personalment, pensa que no crida tant l’atenció. 

Igualment adverteix que el Sr. Juan mescla els conceptes. MÉS per Mallorca li demana que doni a 
conèixer aquesta casa als de fora, i ho pot denominar difusió turística, altres competències o com 
vulgui, però ella creu que és una manera d’atendre la curiositat d’uns visitants que, a dia d’avui, es veu 
frustrada. 

A més a més, se milloria la nostra imatge davant uns visitants que són expulsats de la sala d’entrada i 
caldria modular-ho de manera que es puguin oferir unes visites guiades, a unes determinades hores, en 
distints idiomes. 

Considera que amb el rebuig de la proposta s’està perdent una oportunitat de canviar la imatge actual 
que se li dóna a una persona, que se’n va frustrada perquè ha estat expulsada a la porta, per la d’una 
persona a qui se li dóna l’oportunitat de visitar l’edifici en un horari determinat. 

Fa constar que aquest extrem està totalment obert perquè la moció no és tancada sinó que ofereix tot un 
ventall de possibilitats per acollir-se o no a l’oportunitat de difusió del patrimoni cultural i polític de la 
casa. 

El Sr. Juan apuntava, com una de les causes, la dificultat per poder compaginar les visites amb les 
audiències però creu que la distribució de l’edifici permet gestionar d’alguna manera diferencia les 
audiències i les visites de grups turístics i, fins i tot, se’n podrien establir un horaris tancats. 
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Al primer punt d’acord de la moció se li dóna una total confiança a la casa perquè redacti el reglament 
tenint en compte tot el que faci falta i en el segon punt d’acord se’n fa un suggeriment perquè, com ja 
ha dit, estan totalment oberts a modular, canviar i acceptar les transaccions que proposi l’equip de 
govern. 

Per concloure assenyala que, segons el seu parer, la planta noble queda prou allunyada de la zona de 
feina i que s’està perdent una oportunitat immillorable per oferir una imatge diferent de Mallorca.  

El Sr. JUAN intervé per tancar el debat i comenta que, per ventura, podrien estudiar la proposta però 
mantenen la idea que no és oportuna en aquests moments. 

Fa notar que la proposta tenia entitat suficient com per no mesclar conceptes –com deia al Sra. Palou 
que havia fet ell– i ho diu perquè no té res a veure amb el Codi Ètic el fet que s’obri el Consell de 
Mallorca a visites de turistes ja que el Codi Ètic no parla de tot això. 

Per això, creu que bastava que MÉS per Mallorca digués que opinava que era necessari obrir l’edifici 
perquè les persones interessades el puguin visitar i no importava mesclar-ho amb el Codi Ètic, que no 
hi té res a veure. 

Per altra banda, la Sra. Palou proposta que se cobri per les visites i, d’entrada, ja li diu que no ho faran, 
que no cobraran per visitar la seu del Consell de Mallorca. 

Finalment diu que la Sra. Palou té raó en una cosa i és que les visites escolars, amb les quals s’han 
estalviat uns doblers per no fer-les amb empreses externes, sí que tenen un cost ja que tant el personal 
de Protocol com ell mateix cobren una nòmina i, com que té clar que també aquest Ple, que està format 
per 33 consellers, té un cost per als contribuents, dóna per conclòs el debat perquè ha quedat clara la 
postura de l’equip de govern i així no carregar damunt els contribuents més doblers dels que ja els 
carreguen. 

Sotmesa la proposta a votació, es rebutja per dotze vots a favor (PSOE i MÉS per 
Mallorca), cap abstenció i denou vots en contra (PP). 
 
PUNT 30. MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MÉS PER MALLORCA EN 
DEFENSA DELS JUTJATS DE PAU I D’UN SISTEMA DE JUSTÍCIA 
PRÒXIM I DE QUALITAT. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
El Consell de Ministres va aprovar el 4 d'abril l'Avantprojecte de Reforma de Llei 
Orgànica del Poder Judicial, que canvia radicalment el model d'organització de 
l'administració de justícia i suprimeix de manera definitiva els partits judicials, 
concentrant-los en un Tribunal provincial de Primera Instància, que tendrà seu a la 
capital de cada província.  
 
En aquest procés, iniciat pel ministre Gallardón i que, engloba l’avantprojecte de 
reforma de la LOPJ, cal sumar-hi la modificació de la llei de demarcació i planta 
judicial i l’ avantprojecte de llei de reforma integral dels registres, que implicarien, si 
aquestes iniciatives s’aproven definitivament, la supressió dels jutjats de pau i la 
privatització dels registres civils. 
 
Aquestes reformes, juntament amb altres que s’han dut a terme en els darrers temps 
com la modificació de la llei de taxes en l’àmbit de l’administració de justícia i la 
modificació de l’article 23.4 de la LOPJ, dificulten a la ciutadania, l’accés a la justícia 
i posen en risc un model i principis bàsics com la universalitat i la proximitat.  
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Les propostes de modificació, a les que fa referència la present moció (supressió dels 
partits judicials, dels jutjats de pau i la privatització dels registres civils), s’han dut a 
terme sense cap consens entre les forces polítiques i socials ni diàleg amb les 
administracions autonòmiques i locals. Una mostra d’això, és, per exemple, que el 
procés s’ha dut a terme incomplint l’article 152.1 de la C.E. i l’article 35 de la LOPJ 
en quan a sol·licitar informació i opinió a les administracions autonòmiques.  
 
Des de que es van fer públiques aquestes iniciatives de reforma, han estat nombroses 
les plataformes de la societat civil i institucions que s’hi han pronunciat en contra i 
han demanat la seva retirada, entre d’altres: l’Associació de Jutges de Pau de les Illes 
Balears, Ajuntaments, partits polítics, sindicats, etc. A les que cal afegir-hi el 
pronunciament en contra de prestigiosos juristes, com és el cas del president de 
l’Audiència Provincial de les Illes Balears.  
 
Si es confirma aquest fet, l’aprovació definitiva d’aquestes reformes, implicarà, en 
breu, la desaparició dels partits judicials de Mallorca (Manacor, Inca i Palma), la 
desaparició dels jutjats de pau dels municipis i la privatització dels registres civils 
municipals. 
 
Concretament, a les Illes Balears, suposarà la desaparició dels 59 jutjats de pau i 
provocarà l’allunyament de la justícia del ciutadà, un procés recentralitzador més, que 
respon al sentit d’altres mesures del Govern Estatal del Sr. Mariano Rajoy.  
 
Cal recordar que els jutjats de pau tenen encomanades funcions com la del registre 
civil: inscripció de naixements, defuncions, noces, etc. Com també tenen encomanat 
la resolució de certes qüestions de judicis de faltes. Tot això, en benefici del ciutadà, 
que pot comptar amb una justícia pròxima i eficaç, marcada pel tarannà dialogant i de 
consens que és la nota característica dels jutjats de pau. Per tant tots els mallorquins i 
mallorquines s’hauran de desplaçar per dur a terme aquestes gestions. 
 
El fet d’eliminar els Jutjats de Pau, tal i com les coneixem a dia d’avui, implicarà més 
dificultats d’accés a la justícia per part de la ciutadania. Un greuge al que cal afegir la 
previsible privatització dels registres, que passaria a dependre dels notaris i 
registradors i que provocaria la pèrdua de gratuïtat amb la incorporació de taxes, que, 
a l’hora, repercutiran directament damunt la ciutadania i contribuiran a empitjorar, la 
ja malmesa, economia domèstica. 
 
En quan a la supressió dels partits judicials, més del mateix. Incrementarà les 
desigualtats entre els ciutadans en quan a l’accés i proximitat, per tant, tots els 
ciutadans i ciutadanes de Mallorca de, que fins ara acudien als jutjats de Inca o 
Manacor, s’hauran de desplaçar a Palma. A més, la mesura, posa en perill les 
plantilles dels treballadors dels jutjats (amortització de llocs de feina). Aquest 
despropòsit afectarà també al col·lectiu d’advocats (increment de desplaçaments) i als 
sectors comercials que depenen indirectament de l’activitat dels jutjats d’Inca i 
Manacor.  
 
Per tot això exposat, proposem al ple del Consell de Mallorca els següents 
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ACORDS: 

 
 
Primer.- El ple del Consell de Mallorca manifesta el seu rebuig a qualsevol 
modificació que impliqui la supressió dels jutjats de pau dels municipis de Mallorca i 
a la privatització del registre civil i insta al Govern de l’Estat a retirar la reforma de la 
Llei Orgànica del Poder Judicial, l’Avantprojecte de llei de demarcació i planta 
judicial i l’ avantprojecte de llei de reforma integral dels registres. 
 
Segon.- El ple del Consell de Mallorca manifesta, en el mateix sentit, el seu rebuig a 
qualsevol modificació de la planta i demarcació judicial que comporti la desaparició 
dels jutjats d’Inca i Manacor, i insta el Govern de l'Estat a retirar la proposta. 
 
Tercer.- El ple del Consell de Mallorca convida al Govern de les Illes Balears a 
sumar-se a aquestes reivindicacions. 
 
Quart.- El ple del Consell de Mallorca insta a l’equip de govern d’aquesta institució a 
traslladar aquests acords a la presidència del Govern de l'Estat, al Ministeri de 
Justícia, al Govern de les Illes Balears, al president del Tribunal Superior de Justícia 
de les Illes Balears, a l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de les Illes Balears i a l'Il·lustre 
Col·legi de Procuradors de les Illes Balears. 
 
 

El Sr. ENSENYAT (MÉS per Mallorca) comenta explicant que els escuts situats darrere on seu la 
presidenta del Consell de Mallorca representen, precisament, els partits judicials de Palma, Inca, 
Manacor, Maó i Ciutadella i la moció versa sobre aquest tema. 

El Consell de Ministres va aprovar el passat dia 4 d’abril l’avantprojecte de reforma de la Llei orgànica 
del poder judicial que, conjuntament amb altres actuacions que s’han encetat, pot representar la 
desaparició dels partits judicials d’Inca i de Manacor i, per altra part, dels jutjats de pau i dels registres 
civils. 

Tothom n’és conscient de la tasca que fan tant els partits judicials de Palma, Inca i Manacor com a 
jutjats i com a registres civils, amb la qual cosa la seva desaparició pot ser un autèntic drama i, 
especialment, tenint en compte que no és una iniciativa que s’hagi pactat absolutament amb ningú: ni 
amb els partits polítics amb representació al Congrés del Diputats, ni amb les comunitats autònomes, ni 
amb els ajuntament tot infringint, fins i tot, la llei que diu que això s’ha de consultar amb les comunitat 
autònomes. 

La moció que presenta el MÉS per Mallorca conté una sèrie d’acords que comenta a continuació: 

El primer és que el Consell de Mallorca manifesti el seu rebuig a qualsevol modificació que impliqui la 
supressió dels jutjats de pau dels municipis de Mallorca i a la privatització del registre civil i insti el 
govern de l’Estat a retirar la reforma de la Llei orgànica del poder judicial i l’avantprojecte de la llei de 
demarcació i planta judicial i l’avantprojecte de llei de reforma integral dels registres. 

El segon punt diu que el Consell de Mallorca manifesta, en el mateix sentit, el seu rebuig a qualsevol 
modificació de la planta i demarcació judicial que comporti la desaparició dels jutjats d’Inca i Manacor 
i insta el govern de l’Estat a retirar la proposta. 

El tercer punt proposa que el Ple del Consell de Mallorca convidi el Govern de les Illes Balears a 
sumar-se a aquestes reivindicacions. 

I, finalment, el quart punt diu que el Ple del Consell de Mallorca insta l’equip de govern d’aquesta 
institució a traslladar aquests acords a la Presidència del govern de l’Estat, al Ministeri de Justícia, al 
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Govern de les Illes Balears, al president del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, a 
l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de les Illes Balears i a l’Il·lustre Col·legi de Procuradors de les Illes 
Balears. 

El Sr. COLOM (PSOE) anuncia, en primer lloc, que el Grup Socialista votarà a favor de la moció 
presentada per MÉS per Mallorca. 

Tot seguit manifesta que, efectivament, aquest avantprojecte de llei, una vegada que sigui convertit en 
llei, consagrarà la desaparició dels partits judicials, en especial l’eliminació dels jutjats de pau i la 
privatització del registre civil. 

Segons el ministre, Sr. Ruiz Gallardón, els objectius de la llei són racionalitzar els mitjans materials i 
humans, una major professionalitat i donar resposta al problema dels endarreriments judicials. 

Això que sembla molt adient, sota el seu punt de vista és totalment fals perquè aquest avantprojecte no 
racionalitza sinó que centralitza i no professionalitza sinó que pot polititzar, encara més, el poder 
judicial. 

En el cas hipotètic que aquesta reforma judicial vagi endavant, tal i com està plantejada actualment, 
suposarà la fi de la justícia de proximitat. Els veïns d’Alcúdia, els de Maria de la Salut i, fins i tot, els 
d’Inca i de Binissalem, tots els mallorquins en definitiva, hauran d’anar a Palma per a qualsevol gestió 
que hagin de fer davant els jutjats. 

Així doncs, el que es farà serà allunyar més el ciutadà de la justícia, posar-li més barreres, és a dir, una 
altra empenta més al ciutadà com en el cas de les taxes judicials i això, segons la seva opinió, és una 
paradoxa per als membres del Partit Popular que tant presumeixen de lliberals. 

Aquesta paradoxa consisteix en què s’obstaculitza que l’individu pugui defensar els seus drets davant 
els tribunals de justícia. 

Aquest avantprojecte està essent criticat per tots els estaments professionals. És criticat per les 
associacions judicials i, fins i tot, l’Associació Professional de la Magistratura, de caràcter conservador, 
ha manifestat els seus emperons. També així ho han fet les diferents associacions de fiscals, les 
associacions de secretaris judicials, els sindicats, etc. 

Pensa que aquesta reforma està destinada al fracàs més absolut, com tot el que fa el ministre, Sr. Ruiz 
Gallardón, qui serà recordat durant molts d’anys com un dels pitjors ministres de Justícia d’Espanya, 
títol que podrà sumar al que ostentava abans de “batle campió de l’endeutament a Madrid.” 

Afegeix que, sincerament, fa molta ràbia veure la fatxenderia i la prepotència d’aquest ministre, veure 
com tracta les dones en relació amb el tema de l’avortament o veure com intenta dissimular les seves 
vergonyes familiars. 

Fa notar que podria seguir desbarrant i fent més demagògia perquè aquest personatge creu que s’ho 
mereix però al Grup Popular això no li importa massa. 

Recorda que el Sr. Vidal, portaveu del Partit Popular, va dir al Ple que la funció del Partit Popular era 
donar solucions i, en aquest sentit, opina que les solucions mai no són neutres, sempre hi ha una 
ideologia o una forma de veure les coses. 

Sempre hi ha gent que no li agrada segons quin tipus de solucions però, en aquest tema com en el de 
l’avortament i el de la llengua, el Partit Popular ha creat problemes allà on no n’hi havia. 

El problema és que el PP està radicalitzant la societat, el problema és que està donant unes solucions 
que just afavoreixen uns pocs i, per això, fins i tot pensa que alguns dels seus dirigents han perdut la 
centralitat política. 

Per altra banda, considera que no cal entrar a explicar quines són les funcions dels jutjats de pau que 
tothom coneix i que, bàsicament, se centren en el tema de les certificacions. 

Ressalta que, com deia abans, creu que aquesta proposta no solucionarà el col·lapse de la justícia sinó 
que, per contra, l’empitjorà i, si bé és cert que no és més que un avantprojecte de llei que espera que 
tengui modificacions importants i que també s’haurà d’esperar a la futura llei de demarcacions 
judicials, totes les alarmes dels professionals estan enceses. El que en realitat falta són mitjans 
materials, jutjats i més funcionaris per resoldre els plets. 
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La desaparició dels jutjats de primera instància, els jutjats de pau i l’establiment de les taxes judicials el 
que provoquen no és més que una rebaixa d’un dret fonamental com és el dret a una tutela judicial 
efectiva, un allunyament de la justícia envers els ciutadans i, en definitiva, una justícia només per a 
rics. 

El Sr. JUAN (conseller executiu de Presidència) manifesta que, abans d’entrar a parlar de la moció en 
si, vol disculpar-se davant els ciutadans de Mallorca, en qualitat de responsable del Departament de 
Presidència i, per tant, de la pàgina web del Consell de Mallorca, perquè per causes alienes a la 
institució –unes obres que s’estan fent al carrer– el sistema ha caigut, en un moment donat, per falta de 
subministrament elèctric i hi hagut dificultats per seguir el Ple en directe a través de la pàgina web. 

El problema ja ha estat solucionat però demana disculpes públicament perquè hi ha hagut uns moments 
que no s’ha pogut veure la retransmissió per la pàgina web. 

A continuació es dirigeix al Sr. Colom a qui li diu que el començament i el final de la seva intervenció 
els troba raonables i, de fet, no li han desagradat encara que hi pugui estar d’acord o no però li retreu 
que, durant la intervenció, hagi fet unes desqualificacions al ministre i també que hagi parlat del Sr. 
Vidal, que no ha intervengut. Observa que no entén el sentit d’aquestes paraules, les quals considera 
extemporànies i fora de lloc. 

Pel que fa a la moció, comenta que el Grup Popular pensa que és necessària aquesta reforma del 
sistema judicial perquè cal modernitzar, agilitar i simplificar els tràmits administratius.  

La justícia, al final, és una institució que està ben valorada per la ciutadania però és cert que sempre es 
pot millorar aquest servei i creu que els ciutadans també demanen una millora d’aquest servei perquè, 
com a institució, és un dels garants del sistema democràtic i, per tant, és imprescindible que la justícia 
sigui ràpida perquè, en cas contrari, deixa de ser justícia. 

Així doncs, qualsevol modificació que pugui donar lloc a una simplificació dels temes judicials i que 
serveixi per agilitar la justícia, doncs és bona. 

També consideren que s’ha escoltat tothom i que no és cert que no s’hagin tengut en compte tots els 
sectors. 

El sistema judicial està conformat per una sèrie de grans professionals que moltes vegades, la manca de 
recursos els dificulta molt la resolució dels conflictes i, per això, pensa que la llei va pel camí de 
millorar els problemes que es plantegen dins el món de la justícia. 

Hi ha una sèrie de criteris o principis que se relacionen amb tota la modificació del sistema judicial: la 
independència, la coherència, la flexibilitat i la professionalitat que, al final, són el que la societat 
demana. Ara s’està enmig d’una reforma que és just un avantprojecte i, per tant, cal esperar a veure 
com acaba. 

Assegura que, des de l’equip de govern, veuen el tema amb preocupació atès que tots estan en contra, 
totalment i absolutament, de la desaparició dels partits judicials d’Inca i de Manacor, al marge que llei 
contempli la possibilitat de crear un Tribunal d’Instància de Província, que no hi té res a veure. 

Recalca que l’equip de govern sí que està totalment en contra de la desaparició d’aquests jutjats encara 
que no se sap si l’avantprojecte seguirà per aquest camí o no ja que hi ha línies que parlen de mantenir 
les seus judicials actuals. 

En qualsevol cas, vol que quedi molt clar que l’equip de govern del Consell de Mallorca, des d’un 
principi, es manifesta en contra de la desaparició dels jutjats d’Inca i de Manacor. 

També adverteix que no està molt clar el paper dels jutjats de pau. L’avantprojecte de llei parla de la 
desaparició d’aquests jutjats però perquè se professionalitzaran i aprofita per recordar que, al final, els 
jutjats de pau són una càrrega per als ajuntaments, cosa que deu saber molt bé el Sr. Ensenyat perquè és 
batle, ja que el sistema de justícia no els manté i els mateixos ajuntaments hi han destinar funcionaris. 

Reitera que encara és prest per saber com acabarà el tema ja que s’està analitzant i, pel que fa a les 
notificacions i alguns tràmits, els jutjats de pau es mantendrien i el que desapareixeria seria la figura del 
jutge de pau. 
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No obstant això i atès que just és un avantprojecte que pensen que va en la línia de millorar la seguretat 
jurídica i el sistema jurídic fent-lo més àgil, eficaç i més proper al ciutadà, el Grup Popular votarà en 
contra de la moció per la prudència que els exigeix estar treballant amb un avantprojecte. 

El Sr. ENSENYAT comenta que, precisament, feia referència a tres aspectes. El primer els jutjats de 
pau, el segon els partits judicials d’Inca i Manacor i el tercer els registres civils. 

El Sr. Juan diu que la llei pretén agilitar i millorar la justícia amb criteris d’eficiència i segur que 
coincidirà amb ell en què, avui en dia, els jutjats estan saturats i ja se poden imaginar la feina de 
contenció que estan fent els jutjats de pau dels pobles amb relació a judicis de faltes i problemes entre 
veïns que se resolen en aquests jutjats i així s’evita saturar més les jutjats de primera instància de 
Palma, Inca o Manacor. 

Per això, li demana al Sr. Juan que li digui quina millora veu en la desaparició dels jutjats de pau. 

Quant als partits judicials d’Inca i Manacor, diu que està molt content que l’equip de govern, 
públicament, digui que està en contra de la desaparició d’aquests dos partits judicials però li preocupa 
allà on ho digui i que tot quedi en converses de cafè i passi el que sempre passa en aquestes illes, és a 
dir, que tenim 8 diputats a Madrid que no serveixen absolutament per res i que hi ha submissió total i 
absoluta a tot el que ve de Madrid. 

A més a més, el Grup Popular té una habilitat absoluta per justificar tot el que se li ocorri a qui hi hagi 
de torn als ministeris, habilitat que escarrufa. 

Si el Grup Popular no està d’acord amb la supressió dels jutjats de pau, si no està d’acord amb la 
supressió dels partits judicials d’Inca i Manacor –de la privatització dels registres civils no n’ha parlat 
el Sr. Juan i, per tant, entén que hi estan d’acord–, aleshores convé que diguin en què millora la justícia 
aquest avantprojecte de llei. 

A part això, si esdevé efectiva la privatització dels registres civils, això voldrà dir que, a partir d’aquell 
moment, hauran de començar a escaldar els ciutadans per anar-hi i, per això, vol que li diguin què hi 
guanyen els ciutadans exactament, cosa que no acaba d’entendre. 

Tampoc no entén que no votin a favor de la moció si hi estan d’acord amb el fons, és a dir, que es 
mantenguin els jutjats de pau, que es mantenguin els partits judicials d’Inca i Manacor i que, 
evidentment, els registres civils han de seguir essent públics i, de cap manera, privats. 

El Sr. COLOM intervé per aclarir que no volia comparar el Sr. Vidal amb el ministre. El Sr. Vidal li 
mereix bastant més de respecte que el ministre. 

Per altra banda, reitera que la reforma no és cap simplificació de la justícia sinó una centralització i 
seguir creant problemes allà on no n’hi ha. 

 
Sotmesa la proposta a votació, es rebutja per onze vots a favor (PSOE i MÉS per 
Mallorca), cap abstenció i devuit vots en contra (PP). 
 
PUNT 31. MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MÉS PER MALLORCA RELATIVA 
A LA SOL.LICITUD D’AUDITORIA DE COSTOS A TIRME S.A. 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
En properes setmanes, la concessionària que tracta els residus de Mallorca i de part 
d’Europa, presentarà la proposta de tarifa que aquest plenari ha d’aprovar, o no, per 
l’exercici 2015. Molts han estat els esforços de l’actual corporació per tal de 
“congelar” la tarifa de tractament de residus que ha de satisfer la població 
mallorquina. 
 
Estam pagant els costos i les conseqüències de tenir unes instal·lacions 
sobredimensionades, per alguna raó que escapa la racionalitat. Els costos els paguem 
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amb la tarifa de tractament de residus que, ja en el 2006, amb la memòria econòmica, 
el PP i UM ens sotmeteren a l’obligació d’haver-la de suportar cada vegada més alta, 
amb un augment mínim del 3% anual. 
 
Les conseqüències les paguem i pagarem de manera difosa, però sense aturall, i 
tanmateix, si no es fan estudis epidèmics i es mira cap a un altre costat, mai es podran 
constatar que sigui, o no conseqüència de tenir la incineradora mes gran del 
mediterrani cremant constantment residus, tant dels generats aquí com dels generats a 
Irlanda, a Catalunya o a Roma, quan venguin els de Colari. 
 
Mentre veiem com la tarifa augmenta sense aturall. També hem pogut veure com per 
llei es canviava la prohibició explícita des del pla de residus de l’any 2000 de que no 
es podria cremar a Mallorca fems de fora de les Balears, amb l’objectiu de frenar la 
pujada de les tarifes d’incineració. I tanmateix només hi ha un càlcul teòric, que fins 
ara no s’ha complit, i que de complir-se suposarà estalviar 13 € per tona. Així les 
coses hem de poder rebatre la proposta de tarifa que se’ns faci per part de l’empresa 
que té, any rere any, considerables beneficis. 
 
Per tot això exposat, proposem al ple del Consell de Mallorca els següent 
 
 

ACORD: 
 
 
Primer.- El ple del Consell de Mallorca insta al Departament de Medi Ambient a 
realitzar una auditoria de costos de l’empresa TIRME,S.A., amb l’objectiu d’aclarir 
els costos reals del servei que s’han de cobrir amb la tarifa d’incineració, la qual 
discrimini el risc i ventura del concessionari del servei de tractament de residus de 
Mallorca. Aquesta auditoria ha d'assegurar que cada un dels costos i ingressos que 
TIRME inclou per tal de definir la tarifa de 2015, realment es corresponguin amb 
l'activitat del contracte i estiguin completament justificats i ajustats al preu de mercat. 
 
 

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

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

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

Segons el nostre criteri, urgeix realitzar una auditoria, així com Déu mana, a TIRME ja que, pel que 
nosaltres sabem, ningú no li fa els comptes. Ningú no la controla, fa el que li rota... Tendrà butlla o cera 
del Corpus, TIRME? És una incògnita. 

A l’equip de govern del Consell de Mallorca del PP (és la nostra opinió discutible, encertada o 
equivocada) presumptament sembla fer-li por TIRME. Per què? Potser no té plena potestat l’equip de 
govern per fiscalitzar, minuciosament, tots els moviments de TIRME? Qui comanda a qui, TIRME a 
l’equip de govern o l’equip de govern a TIRME? Com a mínim, és una pregunta misteriosa que molts 
de quirats.  

Gosarà explicar-ho, sense anar-se’n per les bardisses i sense demagògia, la consellera de Medi 
Ambient, la Sra. Catalina Soler, i que quedi clar, una vegada més, que la nostra entitat no té res 
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personal en contra d’ella –faltaria més!– i la meva relació personal amb ella és bona però la política és 
la política, estimada Sra. Catalina Soler. 

TIRME, segons sembla, té any rere any considerables beneficis. Qui controla i qui fiscalitza aquests 
beneficis? Per què li s’ha permès a TIRME crear unes instal·lacions sobredimensionades? És lògic tenir 
en una illa tan petita com Mallorca la incineradora més gran de la Mediterrània tot cremant, 
constantment, residus, tant els generats aquí com els generats a Irlanda, a Catalunya i a Roma, quan 
vénguin els de CO.LA.RI.? 

La nostra entitat desitja saber el que passa amb TIRME. Per tant, esperam que avui la Sra. Catalina 
Soler (que és tan loquaç i bromista quan vol, clar està) ens expliqui quin tipus de control duu ella sobre 
TIRME, com a consellera de Medi Ambient, i, sobretot, que ens expliqui per què la tarifa augmenta 
sense aturall. 

En definitiva, l’auditoria que molt encertadament sol·licita MÉS per Mallorca ha d’assegurar que cada 
un dels costos i ingressos que TIRME inclou per tal de definir la tarifa de 2015 realment es 
corresponguin, amb claredat, amb el contracte i estiguin completament justificats i ajustats als preus de 
mercat. 

Sra. Catalina Soler, per favor, s’arrisqui i ens digui, amb la més absoluta sinceritat, el que es cou a 
TIRME... les coses clares i la xocolata espessa.” 

La Sra. PALOU (MÉS per Mallorca) manifesta que, tal i com s’expressa en la moció, cada any TIRME 
li fa una proposta al Consell de Mallorca per cobrir els costos de manteniment del servei amb la tarifa 
de l’exercici següent. 

El que pretén MÉS per Mallorca amb aquesta moció és instar el Departament de Medi Ambient perquè 
realitzi una auditoria de costos a l’empresa TIRME. L’objectiu d’aquesta auditoria de costos ha de ser 
aclarir els costos reals del servei a cobrir amb la tarifa d’incineració i discriminar, una mica, el risc i 
ventura del concessionari d’aquest servei. 

Aquesta auditoria serviria per assegurar que cadascun dels costos i dels ingressos que preveu TIRME 
serveixin per definir la tarifa de 2015. Si el temps és massa just per fer-ho amb vista a 2015, no té cap 
problema en canviar la data i referir-se a la tarifa següent, la de 2016. 

Puntualitza que estan oberts a qualsevol esmena que ajudi a la realització d’aquesta auditoria ja que una 
cosa rellevant que sempre queda a damunt la taula és el dubte de si el que TIRME els està passant és 
realment allò que s’ha de cobrir.  

Aclareix que posen en dubte aquestes dades perquè a TIRME ningú no li fa els comptes; normalment 
per la incapacitat de fer-ho del Consell de Mallorca per la manca de personal que s’hi pugui dedicar, 
cosa que es va constatar quan varen parlar al Ple sobre MAC Insular i cada vegada que ho han fet sobre 
TIRME. 

Una cosa que va motivar aquesta moció va ser que, quan revisava els expedients d’importació de fems, 
va trobar que, dels doblers que entren per la importació de fems, s’havia descomptat el viatge de dues 
persones de TIRME a Irlanda i aquests doblers s’han descomptat dels ingressos provinents de Molins 
de Rei. 

Així doncs, creu que hi ha una sèrie de vasos comunicants que li passen per alt a la gent perquè creu 
que no és correcte que s’imputi aquesta despesa i la descomptin dels ingressos de la venda de l’energia 
elèctrica que es produeix amb els fems que vénen de fora però, en canvi, ningú no li ha dit a TIRME 
que no pot fer-ho ni des del Departament de Medi Ambient no se’ls ha fet cap advertiment sobre la 
inclusió de factures que no procedeix que siguin descomptades d’aquests ingressos. 

Aquest és motiu suficient perquè qualcú se plantegi què està passant i si realment són aquests els 
costos. Tots els esforços del Departament de Medi Ambient per contenir la tarifa ara es posarien de 
rellevància amb l’auditoria que demanen i, per acabar, diu que espera que votin a favor de la moció. 

La Sra. GARRIDO (PSOE) anuncia que el Grup Socialista votarà a favor de la moció atès que entenen 
que realitzar una auditoria sempre és positiu i més per tenir llums i taquígrafs sobre una gestió la qual 
fa molts d’anys que se posa en dubte. Així doncs, tot el que suposi un aclariment serà benvingut pel 
Grup Socialista. 
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El Sr. OLIVER (PP) manifesta que, en llegir la moció de MÉS per Mallorca, sembla que se’n dedueixi 
que el Partit Popular sempre ha tengut la responsabilitat de gestionar els residus a Mallorca. 

Des de l’any 1991 fins a dia d’avui, han passat pel Consell de Mallorca diferents equips de govern, amb 
diferents suports. El Partit Popular hi ha estat, indirectament, donant suport en la legislatura 2003-2007 
i ara governa la institució amb majoria. 

Amb això vol dir que tots els grups que estan representats al Ple del Consell de Mallorca s’han 
equivocat i han pres decisions encertades sobre aquest assumpte dels residus, cosa que ha condicionat 
que avui la tarifa sigui tan elevada. 

Assenyala que vol comentar una dada extreta d’una auditoria que es va realitzar durant la passada 
legislatura. Aquesta dada diu que l’IPC de Mallorca des de 1993 havia pujat un 55% mentre que la taxa 
de residus havia pujat un 541% sense que ningú, fins aquesta legislatura, no hagi contengut la tarifa. 

És cert que la tarifa de residus de Mallorca és una de les més altes d’Espanya però també és cert que 
des de l’any 2011 s’està fent un esforç grandiós per contenir la tarifa i per cercar-hi solucions. 

Fins ara se n’han fetes dues auditories i l’equip de Medi Ambient se’n va fer ressò de les seves 
conclusions com, per exemple, quant al cobrament dels llots. Una altra conclusió de la primera 
auditoria era que s’havien de cobrar els residus orgànics, cosa que descarta el Partit Popular, però 
l’equip de govern anterior no va posar en pràctica ni una cosa ni l’altra per alleugerar els ciutadans de 
la càrrega de la tarifa. 

També és cert que, tenint constància d’aquesta auditoria, l’any 2009 es va incrementar la tarifa als 
ciutadans de Mallorca i, per tant, va ser una auditoria que no es va emprar per res. 

Per concloure, anuncia que el Grup Popular votarà en contra de la moció perquè consideren que encara 
es poden emprar les dades de la darrera auditoria. 

La Sra. PALOU li diu al Sr. Oliver que no entén com arriba a la conclusió, a través de la redacció de la 
moció, que s’atribueixi la responsabilitat d’aquest assumpte al Partit Popular. 

Especifica que això és el que ha entès de la intervenció del Sr. Oliver encara que, potser, l’ha entès 
malament i li agradaria que el Sr. Oliver li ho pogués aclarir però després intervendrà la Sra. Soler i, 
per tant, no se podrà aclarir aquest embull en el qual ha entrat el Sr. Oliver d’una manera segurament 
involuntària. 

El que sí que va fer el Partit Popular va ser aprovar el Pla Director Sectorial de Residus de Mallorca de 
l’any 2006; el que sí que va fer el Partit Popular va ser aprovar la previsió i la projecció de tarifes a 
aplicar fins a l’any 2041. Això sí que no li poden atribuir a ningú altre i en aquests documents sí que 
surt la tarifa que s’ha anat aplicant any rere any. 

Recorda que, en la seva primera intervenció, ha tengut en compte –cosa que sempre fa– l’esforç que ha 
fet l’equip de govern per contenir la tarifa, és a dir, que no menysprea aquest esforç però el que passa 
és que la darrera contenció de tarifa és completament artificial i això és molt greu perquè el proper 
equip de govern es trobarà amb un problema ben gros. 

MÉS per Mallorca el que demana és que es posi llums i taquígrafs a allò que cada d’any s’accepta i que 
és la proposta de tarifa de TIRME i, per això, creu que és adient que els números se facin públics; que 
se’n vegin els costos; que se qüestionin coses com ha fet ara l’equip de tècnic del Consell de Mallorca 
amb el rendiment de producció d’energia elèctrica. 

Els tècnics del Consell de Mallorca li han dit a TIRME que s’equivoca perquè computaven que tots els 
forns eren vells i, en canvi, l’energia elèctrica es produeix amb els forns nous i, per tant, el rendiment 
n’ha de ser un altre. 

En definitiva, el seu Grup sol·licita que s’entri, amb aquesta mateixa força, per les portes de TIRME i 
se vegi en què gasten els doblers perquè no puguin prendre’ns el pèl com estan fent en alguns 
moments. 

Un exemple d’això és el que ha comentat abans, és a dir, que en els informes dels fems que vénen de 
fora, TIRME ha colat una factura d’un viatge a Londres per una quantia poc significativa –uns 2.000 €–
, factura que ha colat com a cost de la importació de fems quan no s’hi computar i ningú no n’ha dit res. 
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Per això, insisteix en demanar que es revisin els comptes de TIRME i que es posi a damunt la taula tot 
allò que, de vegades, s’imputa a la tarifa i, de vegades, queda dispersat i que tothom posa en dubte 
començant pel Grup Popular. Per tant, no entén, de cap manera, el vot en contra del Partit Popular i 
molt manco els seus arguments. 

Una cosa que ha dit el Sr. Oliver i que posava de relleu l’auditoria que se’n va fer és que l’IPC 
acumulat a les Illes Balears des de l’any 1993 fins al moment de fer-se l’auditoria és del 55%, dada que 
sorprèn molt en comparar-la amb el 545% que va pujar la tarifa durant el mateix període. 

Precisament per posar remei a aquestes coses és pel que demanen que se’n faci una auditoria ja que, 
l’any que ve, els gestors del Consell de Mallorca tendran un greu problema i convé revisar aquest 
assumpte a fons però, ara que tenen la proposta i l’oportunitat damunt la taula, hi voten en contra. 

La Sra. SOLER (consellera executiva de Medi Ambient) comenta que s’està plantejant deixar-li a la 
Sra. Palou el seu ventall perquè les declaracions que ha fet només poden ser per un atac de calor. 

Tot seguit assenyala que li sap greu que el Sr. Pere Felip no vengués als passats plens d’aquesta casa i 
també li sap greu que la Sra. Palou no s’hagi informat bé, com sempre sol fer. 

Aquesta casa va encarregar dues auditories la passada legislatura. Una d’elles l’ha haguda de pagar 
l’actual equip de govern perquè la deixaren sense pagar. La primera auditoria va ser encarregada per la 
Sra. Garrido, des del Departament de Presidència dirigit pel Sr. Cosme Bonet, perquè no se fiaven del 
que feia i gestionava la Sra. Julve. La segona auditoria, dins la mateixa legislatura, la va encarregar la 
Sra. Tugores perquè no se fiava del que li havien deixat els altres. 

Curiosament, les conclusions d’ambdues auditories –que la Sra. Palou no ha llegit– no parlen de si els 
costos són inflats o no ho són sinó que parlen de les coses que s’haurien d’anar pagant, és a dir, que tot 
el que entra dins el sistema de tractament de residus té un cost i, per tant, s’ha de pagar però la passada 
legislatura no varen ser capaços de gestionar-ho. 

Remarca que la passada legislatura no varen ser capaços d’establir la tarifa dels llots, cosa que sí s’ha 
fet aquesta legislatura, ni varen ser capaços de reduir els costos fixos a variables, cosa que ara sí s’ha 
fet. TIRME, en aquesta tarifa, ha reduït 9 M€ dels seus costos fixos. 

A continuació s’adreça al Sr. Felip i li observa que aquestes dades volen dir que el Consell de Mallorca 
sí que li fa els comptes a l’empresa concessionària i que TIRME no se’n riu de la institució. 

Adverteix que el Consell de Mallorca ha entrat fins al fons de la qüestió i això ha permès que TIRME 
passi alguns costos fixos a variables amb una reducció de 9 M€ dels costos i, a més a més, continuen 
fent-hi feina. 

El que més greu li sap és que la Sra. Palou formi part de la Mesa de Residus on s’ha acordat, segons la 
instrucció de la interventora, tornar a fer un estudi de la tarifa. A la darrera reunió de la Mesa de 
Residus es varen dur 4 temes per tal de reduir costos en la tarifa (els temes de plantes de compostatge, 
l’orgànica, si se n’ha de fer un reequilibri, entre d’altres) i aleshores, sobre els 4 temes, el Grup MÉS 
per Mallorca no va tenir cap opinió i la reunió va acabar amb el compromís que el tècnics de Medi 
Ambient aportarien més documentació per tal de prendre una decisió. 

De tot el que ha exposat la Sra. Palou, només li sap greu una cosa. Li sap greu que posi en dubte la 
feina dels tècnics del Departament de Medi Ambient. 

Fa notar, per altra banda, que MÉS per Mallorca fa preguntes que són contestades –si no les contesten 
dins termini, llavors el Sr. Font demana la seva dimissió– i en breu rebrà resposta, per escrit, d’un 
tècnic del Departament a la seva darrera petició allà on el tècnic diu, literalment, que en l’escrit es fa 
una afirmació falsa i que es posa en dubte la tasca d’inspecció. 

Remarca que entén que hi pugui haver debat sobre la tasca en matèria de residus però no pot entendre 
que es posi en dubte la tasca del Departament de Medi Ambient i més ara que està fent una tasca com 
no s’havia fet mai. 

Sobre el risc i ventura del concessionari, diu que és un concepte econòmic inherent a la mateixa 
activitat empresarial que no és quantificable. La Sra. Roig, que en sap molt més, li podrà dir el que se 
pot discriminar o no d’un resultat d’un parell d’exercicis amb relació a l’explotació del servei. El 
Consell de Mallorca just pot entrar a valorar els costos que formen part de la fórmula i això és el que 
fan cada any. 
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Si en 2015 la Sra. Palou té la responsabilitat de governar, aleshores podrà fer tots els estudis que li 
interessin però, això sí, li demana que ho deixi tot pagat perquè no passi com va passar amb la darrera 
auditoria de la passada legislatura. 

La responsabilitat de l’equip de govern és reduir costos, congelar tarifa i fer una gestió responsable dels 
residus i, quant a la tarifa de 2015, assegura que se tornaran a fer els mateixos estudis de costos que 
s’han fet fins ara. 

Li recorda a la Sra. Palou que forma part d’una mesa on se li poden aclarir tots els dubtes que tengui i li 
retreu que, fins a dia d’avui, no hagi presentat cap proposta ni una que serveixi per reduir la tarifa. 

Pel que fa la factura que deia que s’havia imputat de manera incorrecta, li diu que pot estar tranquil·la 
perquè, si és així, la factura la tornaran enrere. 

No obstant això, vol recordar que l’equip de govern actual va haver de pagar les despeses derivades 
d’un viatge a Barranquilla (Colòmbia) de la Sra. Tugores, viatge del qual encara se’n desconeixen els 
resultats però sí que donà lloc a la signatura d’un conveni per part del Sr. Antich, la Sra. Armengol i la 
Sra. Tugores. 

En aquest sentit, li retreu a la Sra. Palou que aleshores no protestàs i que li fos igual que se’n feia amb 
els doblers públics i més perquè fa una estona li discutia al Sr. Juan els costos de les visites al Consell 
de Mallorca dient-li que cobra un sou. La veritat és que al Consell de Mallorca, en matèria de residus, 
s’han fet molts de desastres. 

Per concloure, diu que se sent orgullosa del fet que en aquesta legislatura, pel que fa als residus, cada 
euro estarà ben fiscalitzat com així es justifica en un informe tècnic que li traslladarà i, per això, 
votaran en contra de la moció i reitera que li sap greu que se posi en qüestió, constantment, la feina dels 
tècnics de Medi Ambient. 

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

INTERPEL·LACIONS 

 

PUNT  32. INTERPEL·LACIÓ QUE FORMULA EL SR. JOAN FONT 
MASSOT AL PLE, SOBRE ACTUACIONS DEL CONSORCI SERRA DE 
TRAMUNTANA. 
 
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:  Actuacions del Consorci Serra de Tramuntana. 
 
 

La Sra. CAMPOMAR (MÉS per Mallorca) fa constar que aquesta interpel·lació ve motivada pel fet 
que el pressupost de 2014 del Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial és de 2 M€ que 
bàsicament es desglossa en 4 partides. Una de 63.000 € per personal, una de 506.760 € per compra de 
béns i serveis, una de 430.000 € per inversions reals i una d’1 M€ per transferències de capital que se 
correspon amb la convocatòria de subvencions que ha tret el Consell de Mallorca. 
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L’objectiu de la interpel·lació és demanar la finalitat d’aquests doblers, és a dir, en quines qüestions 
s’han gastat i com s’ha fet. 

Recorda que en l’acta en què s’aprova aquest pressupost s’indica que se celebrarà l’any de l’Arxiduc 
Lluís Salvador i, en aquest sentit, comenta que per una banda s’ha assabentat que ja se n’han gastat 
180.000 € i, per una altra banda, que el conseller executiu de Presidència va dir, en una intervenció, que 
hi gastarien 100.000 € i, per això, voldria que li expliquin aquest assumpte. 

En l’acta del mes de març d’aquest Consorci es recull, íntegrament, la memòria de 2013 del Consorci  
Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial. Aquesta memòria està redactada en castellà i el seu Grup vol 
sol·licitar que, amb vista a 2014, la memòria del Consorci es redacti en català, petició que va al marge 
de la interpel·lació. 

En definitiva, allò que li vol demanar al conseller executiu de Presidència és com està la situació de la 
convocatòria de subvencions que va sortir publicada pel mes de maig, quines sol·licituds s’hi han 
presentat (quantes empreses i quants particulars) i quin calendari tenen previst de resolució i d’execució 
d’aquesta convocatòria. 

Observa que un altre aspecte sobre el qual demana una explicació és el que ha comentat abans referent 
a la celebració de l’Any Arxiduc Lluís Salvador per conèixer quins actes s’han programat, quin 
pressupost s’hi destina i quin calendari se n’ha establert. 

Igualment vol saber quines inversions reals s’han realitzat amb els 430.000 € que esmentava abans i 
quins serveis i béns s’han contractat amb els 506.760 € que estaven prevists al pressupost per a aquesta 
finalitat. 

El Sr. JUAN (conseller executiu de Presidència) indica que, al marge del que ara li pugui contestar a la 
Sra. Campomar, té un llistat de devers 70 actuacions que s’han fet des del Consorci Serra de 
Tramuntana Patrimoni Mundial allà on s’explica cada una d’elles i del qual li farà arribar una còpia a 
MÉS per Mallorca. 

Ressalta que amb el pressupost del Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial s’ha fet una 
aposta molt important atès que ha passat de 200.000 € en 2013 a 2 M€ en 2014, i les actuacions que se 
n’estan fent actualment són les que detallarà a continuació. 

En primer lloc tenen la línia d’ajudes al sector privat (associacions i particulars) que es convocar en el 
mes de maig. Aquesta convocatòria establia que, fins dia 3 de juliol, els interessat podien presentar els 
projectes que tenguessin un doble vessant. 

Per una banda la recuperació d’elements patrimonials i etnològics que varen servir per catalogar la 
serra com a patrimoni de la humanitat, dins la categoria de paisatge cultural, com ara són els marges, 
les parets de pedra en sec, les síquies, les conduccions d’aigua, etc. Aquest era un dels vessants que es 
podien subvencionar fins al 100% en funció de la quantia del projecte. 

Per una altra banda està la neteja d’aquelles zones agrícoles i ramaderes que s’haguessin vist envaïdes 
per espècies que no fossin utilitzables i, per a aquesta finalitat, s’han destinat 500.000 €. 

Segons les dades que li consten en aquest moment, i a l’espera que fer-li arribar a la Sra. Campomar la 
informació concreta, hi havia projectes subvencionables fins a un valor d’1,6 M€ aproximadament 
(poden ser 1,5 M€ o 1,7 M€). 

Una vegada descartats els projectes que no puguin acollir-se a la convocatòria pels motius que siguin, 
confien que s’executi una part molt important d’aquest milió d’euros que se’n va pressupostar, la qual 
cosa és d’agrair atès que implica un gran esforç per part dels particulars a l’hora de preparar els 
projectes així com dels ajuntaments pels permisos que s’han hagut de demanar. 

En aquests moments, les comissions tècniques estan pendents de reunir-se per valorar aquests projectes 
d’acord amb el barem establert i analitzar-los. La previsió és poder fer les adjudicacions de les 
subvencions i el seu pagament dins enguany. 

Tot això que ha explicat fins ara és en referència a la partida d’1 M€, que suposa el 50% del pressupost 
del Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial, perquè consideraven que, atès que el 95% de la 
serra de Tramuntana està en mans de particulars que són els que han possibilitat que aquest territori 
sigui patrimoni de la humanitat, era important agrair-los-ho i ajudar-los a mantenir aquest patrimoni 
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que, al final, li ha anat molt bé a tots els mallorquins ja que ha permès que un territori molt extens hagi 
estat declarat patrimoni de la humanitat. 

També hi ha altres actuacions atès que el Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial té un bloc 
d’acords signats amb la UNESCO (una mena de contracte) per tal de fer actuacions a la serra i això al 
marge de les competències que no són del Consell de Mallorca com, per exemple, és el cas de l’àmbit 
escolar. 

En aquest sentit s’està treballant perquè entre 5.000 i 1.000 infants de Mallorca de cursos de primària i 
primer cicle de secundària puguin anar a la serra de Tramuntana  per visitar els distints municipis que 
en formen part. Aquests escolars disposaran d’un autocar i això significa que se’n farà un contracte de 
transport. 

Encara no està valorat el cost que tendria aquest transport, cosa que estan fent ara els tècnics, per 
desplaçar a la serra tots els alumnes de 5è i 6è de primària. A més a més s’està treballant en temes de 
contes educatius –que ja s’han presentat– i edició de fullets d’informació turística. 

Assenyala que, com que són moltes les coses que s’estan fent i les que se volen fer, considera que seria 
més adequat, per no allargar massa l’explicació, contestar-li a la Sra. Campomar per escrit tot 
desglossant el pressupost del Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial. 

De totes maneres explica que, quant a la celebració de l’Any Arxiduc Lluís Salvador, des la comissió 
constituïda a l’efecte per donar la màxima difusió la figura de l’Arxiduc a Mallorca s’està treballant en 
un conveni amb l’Institut d’Estudis Baleàrics perquè alguna obra d’algun fotògraf destacat a nivell 
nacional o internacional pugui reflectir el significat de la figura de l’Arxiduc a Mallorca i la seva 
relació, fins i tot, amb altres indrets que són patrimoni de la humanitat i que també va visitar l’Arxiduc, 
sobretot per la zona de la Mediterrània. 

Així doncs, ara s’està a l’espera de la signatura d’aquest conveni del qual ressalta que suposarà la 
participació en una exposició fotogràfica important, tant a nivell nacional com internacional, que pot 
tenir difusió fent-la coincidir amb fires turístiques a altres indrets on l’Arxiduc va viure. 

En definitiva, indica que s’està treballant per difondre la imatge de l’Arxiduc i la seva relació amb llocs 
declarats patrimoni de la humanitat i amb la serra de Tramuntana i, per concloure, li reitera a la Sra. 
Campomar que li passarà, per escrit, tota la informació d’una manera més detallada. 

La Sra. CAMPOMAR li agraeix la informació al Sr. Juan i fa notar que, per exemple, sobre el tema de 
les inversions reals no li ha comentat res encara que suposa que algunes de les actuacions assenyalades 
les poden considerar incloses en les inversions i, per això, li agrairà que li enviï la informació per escrit 
de la manera més detallada possible. 
 
PUNT 33. INTERPEL·LACIÓ QUE FORMULA LA SRA. SILVIA CANO 
JUAN A LA SRA. CATALINA CIRER ADROVER SOBRE LA REFORMA DE 
LLEI D’AVORTAMENT. 
 
Es dóna compte de la següent interpel·lació: 
 
SILVIA CANO JUAN, com a consellera del GRUP SOCIALISTA AL CONSELL 
DE MALLORCA, d’acord amb el que preveu l’art. 75 del Reglament Orgànic, 
formula, per al proper Ple ordinari, a la Consellera Executiva del Departament de 
Benestar Social, la Sra. Catalina Cirer Adrover, la següent interpel·lació. 
 
 
TEMA: REFORMA DE LA LLEI DE L’AVORTAMENT  
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El GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE MALLORCA vol interpel·lar a la 
Consellera Executiva del Departament de Benestar Social, la Sra. Catalina Cirer 
Adrover, sobre la REFORMA DE LA LLEI DE L’AVORTAMENT.  
 
 

La Sra. CANO (PSOE) explica que el motiu pel qual el Grup Socialista avui interpel·la la Sra. Cirer és 
perquè està preocupat davant la imminència de la reforma de la Llei de l’avortament. 

El ministre Ruiz Gallardón va signar aquesta setmana que aquesta contrareforma aniria al proper 
Consell de Ministres perpetrant, d’aquesta manera, el major atac en democràcia als drets i llibertats de 
les dones. 

La Sra. Cirer, com a responsable de Benestar Social i d’Igualtat, ha de saber que més del 90% de les 
dones mallorquines, que a dia d’avui estan emparades per la legislació actual, quedaran totalment 
excloses i, per tant, fora de la llei. 

Remarca que aquestes dones, que actualment estan dins un sistema de terminis en el qual tenen dret a la 
interrupció voluntària de l’embaràs sota l’empara de pràctiques reconegudes i segures, amb legalitat 
jurídica –cosa que tant li agrada al PP però només per als especuladors i per als que defrauden a 
Hisenda–, quedaran totalment fora d’aquesta empara legal tot passant d’un sistema de drets a un 
sistema de tutelatge. 

El nou sistema de tutelatge és semblant a quan les dones, antany, havien de demanar permís als seus 
marits o als seus pares per obrir una llibreta al banc o per viatjar. 

Aquesta reforma és una reforma de doble moral, de turisme sanitari, de maleta cap a Londres allà on les 
dones amb recursos podran viatjar i, les que no en tenguin, s’hauran de jugar la vida. El 98% dels 
avortaments insegurs es produeixen en països en desenvolupament i a Mallorca no serà distint i les 
dones sense recursos s’hi jugaran la vida.  

La Sra. Cirer, com a responsable de Benestar Social, fa feina amb moltes dones vulnerables que estan 
cobrant una renda mínima d’inserció i si, a damunt, veuen dificultada la seva voluntat de no continuar 
amb un embaràs no desitjat i obligades o coaccionades a continuar-lo, aleshores què hi farà el 
Departament de Benestar Social. 

Vol saber de quina manera es garantirà el dret a la salut i al benestar social d’aquestes dones perquè 
tant la Sra. Cirer com tot el govern del Partit Popular han de ser molt conscients que, si la llei limita el 
dret de les dones i genera situacions de risc físic i, fins i tot, de morts, serà quelcom que recaurà sobre 
les seves consciències. Cada mort o cada dona que se sotmeti a una pràctica insegura per a la seva salut 
recaurà sobre les seves consciències. 

La interpel·lació va en aquest sentit ja que les dones que vulguin avortar, per més restrictiva que sigui 
la llei, ho faran ben igual i vol saber si el Partit Popular està disposat a assumir aquesta tremenda 
càrrega. 

A Europa hi ha 21 països amb una llei de termini i només 7 països tenen una llei de supòsits. D’aquests 
7 països, els més restrictius són Irlanda, Polònia i Xipre. Ara Espanya se sumarà a aquests països 
restrictius, de moral ultraconservadora. 

Les darreres notícies aparegudes fa uns dies informen que el Consell de Política Fiscal, a més de 
l’amenaça als drets de les dones, està plantejant-se implantar nous copagaments sanitaris (entre ells, el 
de la interrupció voluntària de l’embaràs) per la qual cosa la notícia no resulta gens encoratjadora.  

Per això, creu la Sra. Cirer no pot mirar cap a una altra banda. La societat espanyola i la societat 
mallorquina han canviat molt des de la llei de 1985 contra la qual també es va pronunciar el Partit 
Popular. 

La societat no vol aquesta llei. Més del 80% la rebutja, el 71% dels votants del Partit Popular no la 
consideren necessària, el 70% dels ginecòlegs dels hospitals públics de les Illes Balears demanen la 
retirada de la llei. També ho demanen les societats de metges de família de tot Espanya que aglutinen 
més de 50.000 professionals.  
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El Partit Popular s’hi ha quedat tot sol i, per tant, li demana a la Sra. Cirer que sumi a la petició de 
retirada de la contrareforma de la llei que li vulnera a les dones uns drets humans que són bàsics. 

La Sra. CIRER (consellera executiva de Benestar Social) comença dient que no sap massa bé què 
espera el Grup Socialista d’ella amb aquesta interpel·lació i observa que la Sra. Cano, en la intervenció, 
apel·la a les seves competències en matèria de Benestar Social. Si bé és cert que el benestar social és 
molt ampli i toca molts d’aspectes però, sense voler eludir responsabilitats, el tema d’avortament és 
més de l’àmbit sanitari que no de l’àmbit competencial del Consell de Mallorca. 

No obstant això, entén l’objectiu de la interpel·lació i que ara s’està en un moment oportú per parlar 
d’aquest projecte de llei i, en aquest sentit, recorda que és l’avantprojecte es va aprovar dia 20 de 
desembre de 2013 i, a partir d’aquell moment, es va enviar a tots els organismes consultius que 
pertocava. 

Concretament el text es va enviar a més de 30 organismes consultius, entitats mèdiques i entitats 
socials i la Sra. Cano només se’n fa ressò de l’opinió de les entitats que estan en contra d’aquesta llei 
però també n’hi ha que hi estan a favor. 

El text també ha passat pels estaments jurídics pertinents, és a dir, tant pel Consell General del Poder 
Judicial com pel Consell Fiscal encara que reconeix que no ha passat pel Consell d’Estat perquè 
aquesta consulta no és vinculant. 

Imagina que el Partit Socialista, dins l’àmbit del Congrés dels Diputats, s’aferrarà a aquest tema per 
reclamar l’informe del Consell d’Estat i ella considera que està bé que se facin servir aquests 
procediments que donen les administracions per exposar el rebuig a una determinada cosa o per 
intentar canviar el contingut d’un text que està seguint un procediment. 

La Sra. Cano ha fet referència a la llei orgànica de 1985 i, al respecte, li diu que és cert que el Partit 
Popular va interposar un recurs contra aquest text però també ha de dir que, en successives legislatura, 
el Partit Popular no el va modificar i, per tant, es va donar per bo aquest text que era un text de consens, 
amb el qual la gent estava majoritàriament d’acord. 

Aquell text de 1985 el varen assumir partits que hi havien interposat recursos però, en canvi, aquest 
consens es va rompre posteriorment pel govern del Sr. Rodríguez Zapatero qui, sense haver-ho duit en 
el programa electoral i sense cap anunci previ, va elaborar una llei nova l’any 2010, llei que va ser 
aprovada només amb la voluntat del govern d’aquell moment i, per tant, rompent el consens de l’any 
1985. 

Posteriorment, hi varen haver unes altres eleccions a les quals el Partit Popular es va presentar deixant 
molt clar que la seva intenció era canviar el model de l’actual regulació de l’avortament per tal de 
reforçar el dret a la vida així com eliminar allò que la llei de 2010 contemplava respecte a les menors 
de 16 anys. 

Això és exactament el que ara està en tramitació, amb veus en contra –com comentava la Sra. Cano– i 
algunes veus en contra són del Partit Popular perquè hi ha gent que no acaba de veure clar, al 100%, el 
text que està pendent d’aprovar-se al Consell de Ministres. 

De fet, demà mateix se celebra un Consell de Ministres però no sembla probable que aquest assumpte 
hi vagi i, si no hi va, no se sap si anirà a la sessió del mes d’agost o si s’ajornarà fins a una sessió de 
després de l’estiu. 

Així doncs, ara estan en un procés previ al del Consell de Ministres i, quan hagi passat aquest tràmit, 
llavors encara queda tot el procés del Congrés dels Diputats i del Senat. 

En tot cas, estan davant un compromís del Partit Popular, que governa actualment gràcies al suport de 
la majoria dels ciutadans espanyols, que estava inclòs en el seu programa electoral en el sentit de 
canviar el model actual de regulació de l’avortament. 

Per tant, creu que ara s’ha de fer el que tocar fer-se quan es governa, és a dir, acomplir els 
compromisos que s’han plasmat en els programes electorals per no defraudar la confiança que els 
ciutadans han posat en els actuals dirigents. 

Finalment reitera que l’avantprojecte de desembre de 2013 encara no passat pel Consell de Ministres i, 
quan hagi superat aquest tràmit, doncs seguirà el procés pertinent de qualsevol text legal i, aleshores, 
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tots els grups polítics amb representació a Madrid hi podran fer les seves aportacions de millora que 
consideren oportunes. 

La Sra. CANO lamenta que el Partit Popular només vulgui acomplir el seu programa electoral quant a 
la tutela de les dones i a la vulneració dels drets i les llibertats. Tant de bo que hagués acomplit el 
programa electoral en molts altres assumptes i hagués evitat tantes retallades i tant de patiment. 

Puntualitza que l’ha interpel·lada com a responsable de polítiques socials i d’igualtat i li ha formulat 
unes preguntes concretes: Què pensa sobre les malalties i les morts que es produiran a Mallorca amb 
una legislació restrictiva? Què pensa fer, com a responsable, per garantir els drets humans de les dones? 
Com garantirà que les dones sense recursos, que haurà de gestionar el seu Departament, puguin accedir 
a un avortament segur, ja que si no avorten en condicions de seguretat, ho faran en condicions 
d’inseguretat? 

També li demana a la Sra. Cirer si habilitarà alguna partida en aquest sentit ja que, si la reforma tira cap 
endavant durant aquest estiu, la primera moció que presentarà el Grup Socialista en el mes de setembre 
serà per demanar que s’habiliti una partida per garantir que totes les dones sense recursos i les més 
vulnerables de Mallorca puguin avortar en condicions segures per evitar que aquestes dones posin en 
risc la seva salut. 

Tot això forma part d’una estratègia. La cara B, que s’està tramitant en aquests moment al Parlament, 
consisteix en obligar les dones a la maternitat forçada i adverteix que no hi ha cosa més horrorosa que 
obligar una dona, que no vol tenir un fill, a tenir-lo. 

Respecte a si la llei actual sofrirà algunes modificacions, assenyala que, al cap i a la fi, el que es farà 
serà descafeïnar una barbaritat que és evitar que les dones puguin decidir lliurement. L’actual marc 
legal funciona bé, ha reduït el nombre les interrupcions voluntàries de l’embaràs a nivell estatal i, 
sobretot, genera seguretat jurídica per a tothom (les dones i els professionals mèdics) i que compta amb 
el consens de la societat. 

Per altra banda, refusa que el comentari que la llei de 2010 no tenia el consens de la societat perquè va 
ser una llei àmpliament consensuada amb totes les forces polítiques i, en canvi, es demana qui farà 
costat a la nova llei d’avortament que planteja el ministre Ruiz Gallardón.  

La resposta a aquesta darrera pregunta és Unión, Progreso y Democracia perquè ningú més no donarà 
suport a la llei. Els col·legis professionals, els col·legis sanitaris, els col·legis d’infermeres i el Comitè 
de Bioètica hi estan en contra i, a més a més, no passen el text pel Consell d’Estat pel que hi pugui dir, 
malgrat que no sigui vinculant. 

El Partit Popular ha posat l’èmfasi en una cosa que és totalment demagògica i que és el cas de les joves 
d’entre 16 i 17 anys que han avortat. Remarca que el PP fa demagògia amb aquest tema posant-hi 
l’èmfasi quan resulta que el 87% de les dones d’aquesta franja d’edat que han avortat ho han fet amb el 
consentiment dels seus pares i el PP eleva a categoria general el que just són anècdotes. 

En lloc d’escandalitzar-se perquè una jove avorti sense el coneixement dels seus pares, cosa que denota 
greus situacions familiars de desconfiança o altres històries més greus, el que fan és elevar a categoria 
general les anècdotes perquè, com ha dit abans, el 87% de les joves d’aquestes edats avorten amb el 
consentiment legal dels pares. 

Finalment adverteix que, si aquesta llei surt endavant, tendrà el Grup Socialista radicalment en contra i, 
per descomptat, en la propera legislatura serà la primera reforma de llei que tramitaran. 

La Sra. CIRER li puntualitza a la Sra. Cano que li ha formulat unes preguntes concretes que li agradaria 
poder-li contestar però sense basar-se en futuribles, és a dir, esperant a tenir un text definitiu. 

Tot i que les previsions són aquestes, no se sap si el govern del Sr. Rajoy farà cas a comunitats 
autònomes com Andalusia, País Basc, Astúries o Canàries que demanen la retirada de l’avantprojecte o 
si s’hi sumaran més comunitats.  

La realitat és que no se sap encara en quina situació quedarà aquest assumpte i, per tant, ara no se 
poden contestar preguntes tan concretes que, a llum de l’avantprojecte, no es poden respondre. Més 
endavant, en funció de com acabi aquest procés, sí que el Grup Socialista podrà presentar les mocions o 
iniciatives que vulgui i l’equip de govern les atendrà. 
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Pel que fa al consens de la llei de 2010, diu que vol comentar les opinions de dues persones que, si bé 
són del Partit Popular, discrepen del projecte del Sr. Ruiz Gallardón. 

Una és la de la delegada del govern a Madrid i que es va publicar de la manera següent: “Ha recordado 
que el texto está en fase inicial y que falta la tramitación parlamentaria en la que puede sufrir 

modificaciones y ha recordado que responde al cumplimiento de un compromiso del PP en su 

programa electoral. De todas formas, Cifuentes sí cree que hay que modificar la ley socialista ya que 

no comparte aspectos de la misma como que las menores de 16 años puedan abortar sin conocimiento 

paterno y que también se pueda dispensar, como método anticonceptivo, la píldora del día después sin 

prescripción médica.” 

Tot seguit li diu a la Sra. Cano que ha plantejat el tema de les menors de 16 anys com una anècdota 
però ho descarta perquè no considera que sigui una anècdota i explica que ella va anar amb la seva filla 
a fer-se un nou forat a l’orella i no se’l va poder fer perquè no duia el carnet d’identitat però, en canvi, 
sí que hagués pogut anar a una clínica a practicar-se un avortament sense que ella, com a mare, en 
tengués coneixement. 

Fa notar que aquesta incongruència li sembla absurda i, sobretot, trista i la desespera però no com a 
consellera executiva de Benestar Social sinó com a mare perquè una al·lota de 16 anys, acompanyada 
de la mare, no pot fer-se un forat a l’orella sense presentar el carnet d’identitat però sí que pot anar a 
avortar tota sola. 

L’altra opinió que volia comentar és la del Sr. Borja Sémper que és el president del PP de Guipúscoa i 
que diu: “La clave está en el equilibrio, en respetar el derecho de una mujer a decidir sobre su propio 
cuerpo y su propia vida y hacerlo compatible con proteger a quien no puede hacerlo.” 

Per concloure, assenyala que aquest darrer punt de vista també s’ha de tenir en compte però, com que la 
llei encara s’està tramitant, ben segur que tendran moltes més ocasions per parlar-ne i d’establir les 
línies d’actuació. 
 

PREGUNTES 

 

PUNT 34. PREGUNTA QUE FORMULA EL SR. JAUME GARAU SALAS A 
LA SRA. CATALINA CIRER ADROVER (UTILITZACIÓ 16 PLACES 
RESIDÈNCIA HUIALFAS) 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 

Quan de temps han estat les 16 places de la residència de Huialfas sense utilitzar 
degut al problema de la coberta? 

 

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

La Sra. CIRER (consellera executiva de Benestar Social) li contesta que, tot seguit, li relatarà la 
cronologia dels fets per donar-li una resposta més detalla. 

Dia 29 d’abril de 2014 es varen fer els darrers canvis d’ubicació per poder deixar la segona planta de la 
residència buida per dur-hi a terme les obres motivades pel desplaçament d’unes teules que havien 
provocat humitats i dificultava l’ús de les habitacions. Dia 7 de maig de 2014 es va atorgar la llicència 
d’obres, obres que s’iniciaren dia 15 de maig i es varen finalitzar dia 27 de juny.  

Ara la previsió és que a principis del mes d’agost es contracti una empresa de pintures per tal de fer 
l’acabat interior de les habitacions i confien que, a principis de setembre, ja podran començar a ocupar 
les 8 habitacions que, en total, són 16 places. 
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PUNT 35. PREGUNTA QUE FORMULA EL SR, FRANCESC DALMAU 
FORTUNY AL SR. JOAN ROTGER SEGUÍ (INFORME DE 
COMPATIBILITAT DEL DIRECTOR ARTÍSTIC DEL TEATRE 
PRINCIPAL) 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 

Quan pensa dur a Ple, el Vicepresident del Consell, l'informe de compatibilitat del 
director artístic del Teatre Principal? 

 

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

El Sr. ROTGER (vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports) respon que aquest assumpte va ser 
tractat, dia 16 de setembre de 2013, en la Junta de Patrons. 

En aquella Junta s’aprovà autoritzar el Sr. José María Moreno Valiente i el Sr. Pablo López Martín a 
desenvolupar determinades activitats privades retribuïdes de caràcter artístic fora de l’àmbit del Teatre 
Principal, sense la necessitat del reconeixement necessari de compatibilitat respecte al seu càrrec 
públic, de forma ocasional, esporàdica, no habitual i que, en cap cas, no suposi una relació d’ocupació 
o prestació de serveis continuada i que les absències no suposin un incompliment de les obligacions 
pròpies del treballador de conformitat amb l’esperit de la norma aplicable prevista en l’article 19 de la 
Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats. 

L’acord de la Junta de Patrons va acompanyat d’informes on s’apunta la no necessitat de fer la 
declaració de compatibilitat atès que aquest cas se regeix per un règim específic. 

Fa palès que, a més a més, aquest acord va ser aprovat en la Junta de Patrons sense cap vot en contra, 
com sap el Sr. Dalmau, i que es va adoptar l’acord de la mateixa manera que, de forma anàloga, es fa a 
l’Orquestra Simfònica de les Illes Balears així com a la resta de teatres públics d’Espanya. 

 

 
PUNT 36. PREGUNTA QUE FORMULA LA SRA. MELCHORA GÓMEZ 
ANDRÉS AL SR. JOAN ROTGER SEGUÍ (TANCAMENT DEL MUSEU 
POLLENTIA). 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 
 

Quines actuacions ha realitzat el Consell de Mallorca per tal d’evitar el tancament del 
Museu de Pollentia? 

 

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

El Sr. ROTGER (vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports) informa que el Consell de Mallorca, a 
través del Servei d’Arqueologia de Patrimoni, en tenir coneixement d’aquesta actuació i va sol·licitar la 
constitució de la Comissió Tècnica, cosa que es va fer. 

També es varen posar en contacte amb la presidenta del Consorci, la batlessa de l’Ajuntament 
d’Alcúdia, i amb una actuació conjunta es va dur a terme la Comissió Tècnica. 

Els tècnics que assistiren a la Comissió (el Sr. Xavier Ramis Otazua, el Sr. Miquel Àngel Cau 
Ontiveros, el Sr. Jaume Cardell i la Sra. Catalina Ferrando) varen veure quina era la situació del Museu 
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Pol·lèntia i, després de la petició de la presidenta del Consorci, es va sol·licitar al Museu de Mallorca 
que visitàs el museu d’Alcúdia i comprovàs l’estat del material exposat. 

La recomanació de la Comissió Tècnica va ser, sense tancar el museu, canviar la il·luminació a díodes 
de tipus LED, disminuir la temperatura de les habitacions del museu, substituir el gel de sílice de les 
vitrines, cercar la fórmula tècnica per obrir les vitrines (ja que les té una concessionària i, per tant, no 
les pot obrir qualsevol persona perquè cal que hi hagi una autorització prèvia) i, finalment, reparar un 
parell d’humitats a l’edifici. 

Per altra banda, els tècnics adscrits al Consorci han duit a terme una sèrie d’estudis a fi de procedir a la 
climatització de l’edifici. 

La conclusió és que tant la presidenta del Consorci com el Consell de Mallorca i el Govern de les Illes 
Balears s’han preocupat per l’assumpte, han reunit la Comissió Tècnica a tal efecte, s’ha comprovat 
que no és necessari el tancament del museu i que les humitats han afectat dues petites peces que hauran 
de ser tractades per la restauradora conservadora a més d’executar les accions aprovades per la 
Comissió Tècnica i, per tant, el Museu Pol·lèntia no es tancarà. 

 

 
PUNT 37. PREGUNTA QUE FORMULA EL SR. JOAN FONT MASSOT AL 
PLE (PLA DIRECTOR SECTORIAL D’EQUIPAMENTS COMERCIALS DE 
MALLORCA). 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 

Arran de la reunió mantinguda entre la presidenta del Consell de Mallorca, el Govern 
de les Illes Balears i la patronal de comerç, quines actuacions té previstes dur a terme 
el Consell per iniciar l’elaboració del Pla Director Sectorial d’Equipaments 
Comercials de Mallorca? 

La Sra. CAMPOMAR (MÉS per Mallorca) formula la pregunta en els seus termes. 

La Sra. ROIG (consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública) explica que, quan s’havia d’aprovar 
l’avantprojecte de llei de comerç, en el Consell Assessor es varen constituir una sèries de meses de 
treball per tractar-ne els punts conflictius, un dels quals era el Pla Director Sectorial de Comerç. 

El plantejament del Consell de Mallorca, en el si d’aquestes meses de treball, va ser el mateix que 
mantengut en cada ocasió que MÉS per Mallorca ha presentat una moció sobre el tema, és a dir, que 
aquesta institució no té competències en matèria de Comerç i que, per elaborar-ne el Pla Director, no 
compta ni amb mitjans econòmics, ni materials ni humans. 

Vist aquest plantejament i vista la demanda existent per part del sector, s’ha arribat a un compromís –
amb el qual el sector està d’acord– per tal que aquest Pla Director s’elabori conjuntament entre el 
Consell de Mallorca i el Govern de les Illes Balears i actualment s’està estudiant i analitzant quina serà 
la millor manera de dur-lo endavant. 

Cal tenir en compte que els plans directors sectorials de Comerç de Menorca i d’Eivissa no han estat 
operatius i, per això, és important conèixer a priori quin és l’objectiu que necessita el sector i, atesos 
aquests antecedents, no saben si serà convenient o no externalitzar aquesta encomanda. 

Ara per ara, el que hi ha és un acord de les tres entitats (Confederació de Comerç, PIMEM i 
AFEDECO) per tal que siguin les dues administracions que, dins les seves possibilitats i 
responsabilitats, elaborin aquest Pla Director Sectorial de Comerç. 

La propera reunió que mantendran serà en el mes de setembre i aleshores ja podran signar el conveni de 
col·laboració entre ambdues administracions i, a partir d’aquí, anirà informant de quines són les passes 
que se van fent. 
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PUNT 38. PREGUNTA QUE FORMULA EL SR. JOAN FONT MASSOT AL 
PLE (PROGRAMES DE COL·LABORACIÓ SOCIAL DEL CONSELL DE 
MALLORCA DURANT 2014). 
 
Es dóna compte de la següent pregunta: 

Quins programes de col·laboració social ha dut a terme el Consell de Mallorca durant 
el 2014? 

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

La Sra. ROIG (consellera executiva d’Hisenda i Funció Pública) confirma que en el pressupost es va 
consignar la partida adient i que, si bé és cert que encara no s’ha posat en marxa cap programa, està 
previst fer-ho durant el segon semestre d’enguany. 

El que ha fet el Departament de Benestar Social és sol·licitar als altres departaments del Consell de 
Mallorca quines demandes hi havia i quins programes podrien encaixar i fer-se efectius en el si 
d’aquest conveni de col·laboració. 

Per ara, les peticions que hi ha –que segurament seran les que se duran cap endavant– són, en primer 
lloc, una proposta de Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports consistent en un programa de 
restauració de béns cultural on tendrien cabuda devers uns 42 treballadors; llavors hi ha un altre 
programa proposat per Medi Ambient de rehabilitació de la coma de Tossals Verds amb un total de 10 
treballadors i, finalment, una altra proposta de Presidència per fer un programa de tasques forestals de 
neteja a la finca de Raixa però encara no tenen quantificat el nombre de treballadors. 

INFORMACIÓ DELS CONSELLERS EXECUTIUS 

No n’hi ha. 

 

PRECS 

No se’n formulen. 

 

III) DESPATX EXTRAORDINARI 

 
PRIMER PUNT DESPATX EXTRAORDINARI. MOCIÓ RELATIVA ALS 
DRETS HUMANS  

Es dóna compte de la següent moció: 

L’assassinat de tres adolescents israelians i d’un adolescent palestí cremat viu ha 
provocat la commoció de les societats palestina i israeliana. Aquests fets 
completament repulsius, propis de societats sumides en un conflicte armat que dura 
des de fa més de 65 anys, han de ser condemnats de forma categòrica i haurien de 
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servir per reflexionar sobre la necessitat de cercar vies de sortida a una situació tan 
dramàtica. 

En aquest sentit, és també del tot punt condemnable que la reacció de les autoritats 
israelianes hagi estat el bombardeig i la invasió militar de la Franja de Gaza, 
provocant la mort de més cinc-cents palestins, la gran majoria d’ells civils. Durant les 
darreres setmanes el poble palestí de Gaza està patint un càstig col·lectiu totalment 
injustificat i desproporcionat: civils, entre ells dones i infants, morts i ferits, destrucció 
d’habitatges i bombardeigs massius. El govern israelià està vulnerant clarament els 
drets humans i la legalitat internacional, una pràctica habitual per part d’aquest govern  
que només serveix per perpetuar el conflicte i el dolor que causa. Per altra banda, el 
llançament de coets per part de Hamàs sobre territori israelià que han causat la mort 
de 31 persones, la majoria d’ells militars, és un acte que també dificulta l’assoliment 
d’una pau més necessària que mai per a la gent que viu en aquesta zona. 

Finalment, cal tenir en compte que l’Alt Representant de la ONU ha declarat que tot 
sembla indicar que Israel estaria cometent crims de guerra amb la seva operació 
“Marge Protector” sobre Gaza. 

Per tots aquests motius, el grup de conselleres i consellers de MÉS per Mallorca 
proposa l’adopció del següent  

ACORD 

 1. El Ple del Consell de Mallorca demana que: 

• El govern israelià cessi immediatament els atacs militars i les accions 
repressives sobre la població palestina i deixi de vulnerar sistemàticament els 
drets humans i el dret internacional humanitari. 

• Hamàs cessi immediatament el llançament de coets sobre territori israelià.  

• El govern israelià deixi d’aplicar les seves polítiques d’ocupació, colonització 
i apartheid envers la població palestina, contràries a la legalitat internacional.  

• La comunitat internacional condemni clarament l’actuació del govern israelià 
contra el poble palestí, exigeixi el respecte a les resolucions de Nacions 
Unides i treballi per reprendre les negociacions de pau amb una voluntat 
decidida per arribar a una resolució definitiva del conflicte. 

• Es realitzi una investigació justa, transparent i independent sobre els 
assassinats de la població civil, tan palestina com israeliana, així com dels 
crims de guerra que s’hagin comés.          

 



 88

El Sr. ENSENYAT (MÉS per Mallorca) intervé per justificar la urgència de la moció. 

En aquest sentit explica que diàriament es produeixen violacions continuades dels drets humans als 
territoris de Palestina i, precisament per la situació alarmant que s’hi està vivint, la moció no pot 
esperar fins al proper Ple, moció que respon a una demanda de la societat per tal que els seus 
representants polítics es pronunciïn al respecte. 

Sotmesa la urgència a votació, s’aprova per unanimitat 

El Sr. ENSENYAT (MÉS per Mallorca) comenta que cada dia s’estan produint vulneracions dels drets 
humans als territoris de Palestina d’ençà que va esclatar el conflicte. 

Fa palès que, de cada vegada, tothom és més conscient de la magnitud del conflicte i la vulneració 
sistemàtica dels drets humans fonamentals als territoris de Palestina perquè ho veuen als mitjans de 
comunicació i una de les qüestions més preocupants és el silenci de la comunitat internacional. 

Tots són conscients del que representa Israel, del poder econòmic que té respecte a altres països com 
els Estats Units i la mateixa Unió Europea però, evidentment, vol pensar que allò que regeix el món no 
són els interessos econòmics sinó la Declaració Universal de Drets Humans que tant va costar d’assolir. 

El seu Grup presenta una moció perquè entenen que és un escàndol el que està passant i perquè els 
ciutadans d’aquestes illes i de Mallorca en concret –dels quals en són els representants– demanen que 
hi hagi una reacció per part dels seus representants i, especialment, una condemna. 

La moció proposa, concretament, els acords següents: 

- El Ple del Consell de Mallorca demana que el govern israelià cessi immediatament els atacs 
militars i les accions repressives sobre la població palestina i deixi de vulnerar sistemàticament els 
drets humans i el dret internacional humanitari. 

- El Ple del Consell de Mallorca demana que Hamàs cessi immediatament el llançament de coets 
sobre territori israelià. 

- El Ple del Consell de Mallorca demana que el govern israelià deixi d’aplicar les seves polítiques 
d’ocupació, colonització i apartheid envers la població palestina, contràries a la legalitat 
internacional. 

- El Ple del Consell de Mallorca demana que la comunitat internacional condemni clarament 
l’actuació del govern israelià contra el poble palestí, exigeixi respecte a les resolucions de Nacions 
Unides i treballi per reprendre les negociacions de pau, amb una voluntat decidida, per arribar a 
una resolució definitiva del conflicte i que realitzi una investigació justa, transparent i independent 
dels assassinats de població civil tant palestina com israeliana així com dels crims de guerra que 
s’hagi comès. 

El Sr. COLL CANYELLES (PSOE) anuncia que el Grup Socialista donarà suport a tots els punts del 
text de la moció, el qual ja va ser pactat a una altra institució, i remarca que el seu Grup rebutja, de 
manera contundent, els bombardeigs a la franja de Gaza que ja han assassinat més de 500 persones. 

També manifesta llur rebuig contundent a la vulneració dels drets humans i la legalitat internacional 
per part d’Israel així com igualment sol·liciten que hi hagi una solució per a aquest conflicte. 

La Sra. ROCA (PP) confirma que, per desgràcia, és cert que es torna a viure, durant els darrers dies, el 
conflicte que durant anys hi ha hagut entre el poble palestí i Israel, conflicte que, malauradament, es 
cobra centenars de vides innocents d’ambdues parts, morts que al PP li dolen, vénguin d’on vénguin i 
siguin d’on siguin, tant si són de Palestina com si són d’Israel o de qualsevol altre indret del món 
perquè tots són igual d’innocents. 

Aquest conflicte és complicat i, desafortunadament, no el poden solucionar des d’aquí però sí que 
existeix un organisme que ho pot fer, amb el qual confien i del qual Espanya forma part des de 1955. 

L’Organització de Nacions Unides és l’òrgan que facilita la cooperació en assumpte com el dret 
internacional, la pau i seguretat internacional, el desenvolupament econòmic i social, els assumptes 
humanitaris i els drets humans. 
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És un conflicte excessivament complex com perquè des del Ple del Consell de Mallorca puguin jutjar 
els uns o els altres o perquè hi puguin imposar qualque tipus de mesura atès que no disposen de tota la 
informació necessària per fer-ho. 

De fet, ja l’ONU ha constituït una comissió per investigar els crims i les violacions de dret 
internacional que s’hi haguessin pogut produir. 

Per altra banda, el seu Grup té la creença que tant els palestins com els jueus tenen dret a viure amb 
seguretat i, per tant, rebutgen aquest conflicte bèl·lic i qualsevol altre que es produeixi arreu del món i 
confien en l’ONU com a òrgan indicat per prendre decisions sobre temes tan delicats ja que és 
l’organisme que coneix de primera mà el conflicte i tracta amb les parts afectades. 

Reitera que el seu Grup rebutja, com no pot ser d’altra manera, el conflicte que hi ha entre Israel i 
Palestina així com els que hi pugui haver en qualsevol indret del món però, per tal que la moció tengui 
un caràcter més general, anuncia que proposarà que la moció quedi conformada per dos punts d’acord 
amb la redacció següent: 

- El Consell de Mallorca condemna qualsevol conflicte bèl·lic que es produeixi arreu del món i 
defensa el manteniment de la pau a tots els territoris. 

- El Consell de Mallorca dóna suport a l’ONU com a organisme indicat per trobar solucions a les 
controvèrsies o problemes entre països i adoptar les mesures oportunes. 

El Sr. ENSENYAT manifesta que no accepta la proposta de redacció plantejada per la Sra. Roca 
perquè és molt genèrica quan la moció parla d’una qüestió molt concreta i, malgrat que reconeix que 
l’ONU fa una feinada, la realitat és que no li fan cas. 

El problema és que no li fan cas a l’ONU i no passa res per mor dels interessos econòmics que hi ha a 
darrere i, una altra vegada, es troben que els interessos econòmics passen per damunt dels drets humans 
i de les persones quan s’ha fet palès que cada dia estan matant infants, dones i població civil en general. 

Per això, s’ha de dir clarament que ja basta i que aturin ja i, si no ho fan, potser caldrà emprendre altre 
tipus de determinacions com, per exemple, el boicot a tots els seus productes econòmics. 

Reitera que la proposta del Grup Popular és dir que volen la pau al món però la moció pretén incidir en 
la situació actual que és un escàndol perquè precisament s’estan vulnerant cada dia els acords de les 
Nacions Unides, organització que ni s’immuta i, encara que entén que s’hi ha de confiar, convé que 
l’ONU es posi en marxa perquè no li fan ni cas mentre s’està masacrant la població davant la passivitat 
de Nacions Unides, de la Unió Europea, d’Estats Units i de tots els països que fan bandera de la 
democràcia i de la defensa de les persones. 

Per concloure, assenyala que potser podrien consensuar un altre text però no aquest que li han proposat 
perquè és massa genèric i no se concreta en el problema que planteja la moció. 

El Sr. JUAN (conseller executiu de Presidència) anuncia que el Grup Popular votarà en contra de la 
moció i comenta que la proposta alternativa que havien plantejat era raonable i seriosa. 

Un conflicte armat és una desgràcia per a tots els pobles perquè sempre hi ha ferits i morts i, sigui com 
sigui, gairebé sempre en resulta més afectada la part civil que la part militar. 

Des del seu Grup consideren, com deia la Sra. Roca, que havien de condemnar tota la violència, tant la 
de l’exèrcit israelià com la de Hamàs, i demanar que s’aturi aquest conflicte que ja ha generat més de 
600 morts. 

De totes maneres, vol comentar-li al Sr. Ensenyat que, a excepció del fons amb el qual estan d’acord, la 
moció té una certa tendenciositat perquè no és el mateix un assassinat que cremar viva una persona, no 
és el mateix un conflicte armat que parlar de morts de dones i nines a Gaza i dir, en canvi, que Hamàs 
ha mort només militars. 

Insisteix que el llenguatge emprat en la moció no és neutre i fa notar la diferència entre el punt primer, 
que parla de drets humans i de dret internacional humanitari, i el punt segon que diu que Hamàs cessi 
immediatament el llançament de coets i, en aquest sentit, puntualitza que no són llançaments de coets 
sinó actes terroristes que tenen com a única missió matar gent i, si no ho aconsegueixen, és perquè 
Israel compta amb un escut de defensa.  
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Recalca que la intenció és matar gent i no simplement llançar coets. Hamàs té tota la intenció de matar 
gent i Israel té l’obligació de defensar els seus ciutadans i és el que fa. 

Constata que el llenguatge de la moció ha quedat clar i assenyala que considera que el govern israelià té 
l’obligació de defensar els seus ciutadans. Quan Hamàs tira coets és amb la intenció evident de matar 
gent i no creu que Israel consenti que morin els seus ciutadans just perquè els números facin veure que 
els dolents són els de l’altra part del conflicte. 

Per concloure, assenyala que aquest conflicte s’haurà de resoldre políticament però cal tenir en compte 
que Hamàs vol la desaparició d’un dels dos estats, el d’Israel, i per tant, la solució esdevé difícil quan el 
problema és per qüestions polítiques i una de les parts diu que ha de desaparèixer l’altra i, per això, 
votaran en contra d’aquesta moció. 

Sotmesa la proposta a votació, es rebutja per catorze vots a favor (PSOE i MÉS per 
Mallorca), cap abstenció i quinze vots en contra (PP). 
 
 
SEGON PUNT DESPATX EXTRAORDINARI. MOCIÓ SOBRE EL 
COMPROMIS DEL CONSELL DE MALLORCA PER IMPULSAR  UN 
TURISME RESPONSABLE.  
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
Mallorca ha estat les darreres setmanes un altre cop a les portades de molts mitjans de 
comunicació nacionals i internacionals per males pràctiques turístiques que afecten a 
moltes persones d'una manera dramàtica i indignant, a més de  la seva imatge publica,  
enfonsant totes les bones pràctiques, reconversions o declaracions patrimonials com la 
de la Serra de Tramuntana Patrimoni de la Humanitat, que reconeixen la singularitat i 
diversitat de la nostra illa.  
 
La situació de desgavell  que es  dona des de fa temps en  llocs  específics  de les 
zones turístiques  de s'Arenal i Magaluf, entre d’altres, té cada any uns resultats 
dramàtics, amb morts freqüents de joves que cauen  dels balcons, agressions sexuals, 
increment de la prostitució, comes etílics, baralles campals , que comporten greus 
problemes socials, laborals i de convivència que desborden l'àmbit local i esdevenen 
problemes de  tota la societat mallorquina.  
 
La societat mallorquina, tradicionalment hospitalària, veu dia a dia com en alguns 
llocs de l'Illa es traspassen  els límits de tota hospitalitat i civisme , sense poder fer res 
per aturar-ho. També veu com les iniciatives que es fan des de l’administració pública 
i els sectors més directament  implicats no sónn suficients, ja que cada any la situació 
es pitjor. 
 
El  més greu de tot és veure com la situació que  genera aquest turisme es cobra una 
quantitat important de víctimes, de joves  que acaben morts o amb problemes de salut 
irreversibles, amb ferides físiques o psicològiques que duraran molt temps a curar-se. 
 
En un món globalitzat que tendeix a la uniformitat dels productes, de les ofertes i de la 
manera d'entendre l'oci és fonamental que les institucions públiques planifiquin 
estratègies globals en matèria turística, regulant des de la responsabilitat social, el 
respecte a la cultura, el repartiment de la riquesa i els aspectes que siguin convenients 
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per tal de fer sostenible en el temps  la nostra economia, sense perdre pel camí la 
nostra marca turística de qualitat. 
 
Les fórmules de comercialització turística com el conegut “tot inclòs” o  les activitats 
grupals com les del  “pub crowling” són iniciatives que generen un turisme de baixa 
qualitat i de poc valor afegit,  propiciant  problemes com els que ara patim.  
 
Les iniciatives que s’han d’emprendre entre tots han de conduir a que en aquests llocs 
com Punta Ballena a Magaluf,  o altres llocs  on ocorren els fets esmenats, imperi la 
llei, la norma i el civisme.  No hi ha d'haver excepcions al compliment de les 
normatives sobre horaris, dispensa d'alcohol i comportament al carrer o als locals i 
hotels. 
 
És amb aquestes reflexions  que el GRUP SOCIALISTA AL CONSELL DE 
MALLORCA presenta per la via d’urgència i pel seu debat i aprovació al proper Ple 
del Consell de Mallorca la següent MOCIÓ: 

 
1.-El Consell de Mallorca  es compromet, en la mesura de les nostres responsabilitats, 
a fer tot el possible per reconduir aquesta situació, aprofitant la nostra competència en 
matèria de turisme, especialment en l’elaboració dels Plans d’Intervenció en Ambits 
Turístics. 
 
2.-El Consell de Mallorca insta totes les altres administracions  públiques que tenen 
competències amb la matèria, així com a  entitats de la societat civil, a emprendre 
iniciatives que es dirigeixin a solucionar aquest problema d'una vegada per totes.  
 

El Sr. GARAU (PSOE) explica que aquest assumpte és urgent perquè és molt greu, és notícia cada dia 
als diaris i consideren que és necessari que el Consell de Mallorca se pronunciï al respecte. 

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

El Sr. GARAU (PSOE) comença la intervenció recordant que abans ja s’ha parlat d’un tipus determinat 
de comportaments a zones turístiques especials de Mallorca com és el cas, sobretot, de Punta Balena a 
Magaluf però el Grup Socialista vol abordar l’assumpte des d’un altre enfocament per tal d’afrontar el 
problema des d’un altre punt de vista. 

Està clar que llegint les declaracions del conseller de Turisme no s’està enfocant, segons el seu parer, el 
problema des del punt del més greu que està passant a Magaluf i que són les morts de molta gent jove 
per la pràctica de saltar dels balcons i, els que no moren, romanen amb greus ferides físiques i 
psíquiques. 

Un informe, de l’any passat, del Ministeri d’Afers Exteriors del Regne Unit, deia que el balconing a 
Magaluf havia causat més morts i més ferides a ciutadans britànics que la guerra d’Afganistan als 
soldats anglesos. Aquest informe, datat en juny de 2013, declarava Magaluf com a zona d’alt risc 
turístic. 

Evidentment, des de l’any passat fins ara, tothom sap que la situació ha anat a pitjor perquè 
pràcticament cada dia s’assabenten d’algun cas nou de balconing o altre tipus d’accident. 

L’Institut Europeu de Prevenció de les Drogues diu que l’edat dels joves anglesos que vénen a 
Mallorca, a Punta Balena, i participen d’aquestes excursions anomenades “pub crawling” està baixant 
molt perquè és un turisme organitzat per a joves que, per primera vegada, viatgen sense els seus pares i 
l’estudi empíric que s’ha fet sobre el comportament d’aquests joves demostra que consumeixen cinc 
vegades més alcohol i drogues que en un cap de setmana a Anglaterra. 
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S’ha de recordar també que a Mallorca molts de joves amb edats compreses entre els 16 i els 20 anys 
també se passen bastant els caps de setmana i no s’han d’oblidar els famosos botellots que tenien tan 
preocupats els pares de fills d’aquestes edats. 

Tot i això, a Punta Balena se sobrepassa qualsevol mesura i li sorprèn, de manera negativa, que el 
Consell de Mallorca i tots els membres del Consell de Turisme no abordin aquest problema i només 
tractin el tema de les fel·lacions que certament és indignant i denigrant però no s’ha d’oblidar que hi ha 
un altre fenomen brutal a Punta Balena del qual se’n fan ressò tots els diaris britànics. Aquest fenomen 
provoca una quantitat important de morts i de ferits amb lesions medul·lars per a tota la vida. 

Fa uns dies, un especialista en drogues de l’Hospital de Son Espases, comentava que atenien diàriament 
entre 5 i 6 casos de persones amb sobredosi i, en moltes ocasions, són joves de 17 o 18 anys que cauen 
en la temptació de les drogues amb conseqüències com la mort o quedar amb greus seqüeles de per 
vida. 

Per això, cal fer-hi qualque cosa més ja que no basta amb les iniciatives o accions que s’han emprès 
durant els darrers 5, 10 o 15 anys a Calvià en matèria d’inspeccions i de multes com en el cas recent 
d’una multa que s’ha imposat un empresari anglès de la zona. 

Considera que s’està donant un fenomen de connivència entre empresaris, operadors turístics, els que 
promocionen aquest tipus d’excursions i alguns actors econòmics d’aquella zona, connivència que 
genera una situació que és impresentable.  

No és acceptable, des d’un punt de vista humà, que se permeti que a Mallorca mori tanta gent pel 
fenomen del balconing. És cert que no només passa a Magaluf ja que també se n’han donat casos a 
Cala Rajada, s’Arenal o Sant Antoni, per exemple, però la concentració de casos a Punta Balena fa 
pensar que allà passa quelcom extraordinari i creu que el Consell de Mallorca, com a institució que ha 
de defensar els interessos de Mallorca i dels mallorquins, hi ha de fer qualque cosa. 

Reitera que la seva intenció era que aquesta moció s’hagués presentat com una declaració institucional 
perquè el seu objectiu és que el Consell de Mallorca es pronunciï respecte a aquest problema per tal de 
combatre’l encara que és cert que tant a Punta Balena com a altres llocs semblants hi ha molts altres 
problemes més. 

No obstant això, s’hauria d’anar al fons del que està succeint i analitzar les causes que provoquen tants 
d’accidents i que els joves caiguin o se tirin pels balcons. Això s’hauria de fer per un grup d’experts en 
col·laboració amb les autoritats britàniques i les espanyoles perquè així demostrarien que s’està fent tot 
el possible perquè això no torni a passar. 

Des del Regne Unit es queixen o denuncien que l’ordenança que regula el pub crawling afavoreix que 
grups de fins 50 joves participin en les excursions etíliques a Calvià, excursions que consisteixen en 
anar de pub en pub, durant hores i hores, consumint no només alcohol sinó qualsevol tipus de drogues i 
això s’ha d’acabar i s’ha de dir, amb contundència, basta ja! 

Els representants polítics de Mallorca no poden romandre aliens a aquesta història i hi han d’actuar de 
manera activa atès que el Consell de Mallorca té la possibilitat d’elaborar un pla d’intervenció en 
l’àmbit turístic i més tenint en compte que el pla estratègic del Govern de les Illes Balears ja preveu 
que Punta Balena serà una zona experimental d’intervenció integral. 

S’ha fet palès que no basta amb fer ordenances turístiques perquè, en realitat, no és només un problema 
turístic. És un problema que sobrepassa l’àmbit turístic i que afecta moltes famílies i molts ciutadans de 
Mallorca i, per tant, s’ha de treballar per aconseguir un turisme responsable i el Consell de Mallorca hi 
ha de ser present tot vetllant que s’estigui fent tot el que sigui possible. 

El Sr. ENSENYAT (MÉS per Mallorca) manifesta que, quant a la problemàtica de Punta Balena, el 
Grup MÉS per Mallorca té una preocupació i és que, cada vegada, ens assemblem més als americans 
perquè als Estats Units tot va bé mentre no se sàpiga i el problema sorgeix quan les coses se saben. 

Aquí està passant una cosa semblant perquè ara pareix que la problemàtica de Punta Balena o d’altres 
zones turístiques (s’Arenal sense anar més enfora on venen poals de sangria als turistes que la 
consumeixen a la platja) és nova però no és així. Aquests problemes vénen d’enrere. Fa 20 anys a Santa 
Ponça ja hi havia altres tipus d’atractius turístics per als joves com, per exemple, “Miss Camiseta 
Mojada” i el premi no era precisament per a la primera al·lota que se constipava. 
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Quan es critica aquest tipus de turisme, la primera resposta que se sent és que si no ve aquest tipus de 
turisme, n’haurà de venir un altre. Si no ve el turisme de “sex, sun & sangria”, que és el producte que 
se ven en aquestes zones, la gran pregunta és quin altre tipus de turisme vendrà aleshores. Això li fa 
pensar que se torna al tema de sempre: doblers a qualsevol preu. 

El Sr. Garau deia que aquest no és un problema turístic però ell considera que sí ho és i ho és sobretot 
com a conseqüència del producte que venem. 

La qüestió és estudiar si aquest turisme és compatible amb el turisme que hom vol a Mallorca i 
analitzar què passarà a Mallorca quan al nord d’Àfrica, que té una costa meravellosa, comenci a 
potenciar-se la indústria turística. 

Indica que la moció està bé i que cal abordar la problemàtica que s’hi planteja però sense oblidar que 
aquesta problemàtica fa molts d’anys que existeix perquè hi ha interessos econòmics i, si no s’ha aturat, 
ha estat perquè no ha interessat. 

Finalment assenyala que, segons el seu parer, cal definir, d’una vegada per totes, el model turístic que 
volen a Mallorca i, especialment, quin preu estan disposats a pagar i si això els convé o no, costi el que 
costi i caigui qui caigui. 

El Sr. JUAN (conseller executiu de Presidència) anuncia que el Grup Popular votarà en contra de la 
moció. 

A continuació relata que, abans de debatre aquest despatx extraordinari, s’ha intentat consensuar els 
punts a tractar sobretot amb relació a les competències del Consell de Mallorca en temes turístics i 
perquè no estaven d’acord amb moltes coses del preàmbul. 

Lamentablement no han pogut arribar a un acord en aquest sentit i fa constar que el seu Grup considera 
que hi ha algunes afirmacions en el preàmbul de la moció –parla d’uns fets que vertaderament són 
dramàtics i indignants– que donen lloc a un alarmisme que creuen que és una mica exagerat i en uns 
termes que no són els adequats. 

Concretament diu que s’està referint a afirmacions com, per exemple, “que cada any la situació és 
pitjor” o quan parla de “morts freqüents de joves que cauen dels balcons, agressions sexuals, increment 
de la prostitució, comes etílics, baralles campals...” i quan diu que “tot el que ha fet l’administració no 
ha conduït enlloc i no ha servit per res”. 

Explica que l’equip de govern no considera adequat que aquesta institució pugui aprovar un preàmbul 
redactat en aquests termes com tampoc no pensen que sigui adient mesclar, en aquest preàmbul sobre 
fets puntuals a algunes zones de Mallorca, l’oferta del tot inclòs amb la qual tampoc no hi ha una 
relació de causalitat clara. 

En definitiva, consideren que el preàmbul de la moció s’estén a temes que no són els propis de la moció 
que versa sobre uns fets que des del Consell de Mallorca lamenten però, com ha dit el Sr. Ensenyat, són 
fets que vénen de molt enrere i durant la passada legislatura tampoc no s’hi va fer res i potser caldria 
plantejar-se què ha passat a Mallorca durant els darrers anys. 

És cert que hi ha empresaris que, com per tot, poden actuar sense escrúpols però també és cert que el 
Sr. Garau denuncia una connivència entre les administracions i aquests empresaris, amb la qual cosa no 
estan d’acord ja que pensen que des de totes les administracions s’hi fan esforços. 

Indica que no aprofundirà més en el debat d’aquesta moció atès que en el punt núm. 27 de l’ordre del 
dia ja han tengut l’oportunitat de parlar àmpliament d’aquest tema i s’ha dit que, malgrat l’existència 
d’aquestes pràctiques comercials que són denigrants i que des del Consell de Mallorca lamenten 
aquests fets, ja hi ha moltes iniciatives de fets concrets que s’està duent a terme i no només campanyes 
de conscienciació –que no són suficients per al Grup Socialista– sinó també d’imatge, d’inspecció i de 
sancions. 

Per tot això, creu que tots els arguments que s’han exposat en el debat de la moció del punt núm. 27 
són perfectament aplicables a aquesta moció perquè el tema és comú. 

Per concloure, reitera que l’equip de govern considera que el preàmbul de la moció no és el més 
adequat perquè mescla temes, que lamenten no haver pogut arribar a un acord i que, dins les 
competències del Consell de Mallorca, no tenen cabuda els punts d’acord que planteja la moció i que, 
per tots aquests motius, hi votaran en contra. 
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El Sr. GARAU lamenta, una altra vegada, la política d’estruç que fa el Partit Popular en aquesta 
institució. 

Per altra banda mostra el seu desacord amb la teoria que tot el que passa ja ve passant des de fa molts 
d’anys perquè no és cert ja que, per exemple, el problema del balconing és nou, ha aparegut en els 
darrers anys i és un fenomen gravíssim. 

A un 90% del mallorquins se’ls regira l’estómac quan berenen davant un titular d’un altre jove mort per 
balconing però el Consell de Mallorca no ho vol veure i sembla que, acostumats que morin palestins, 
que bombardegin aquí i allà, doncs no és tan greu que a Calvià morin quatre joves cada setmana. 
Aquest no és un fenomen normal de la nostra societat i que el Grup Popular s’equivoca totalment en no 
prestar-li atenció. 

És evidentment que hi ha moltes coses que es poden discutir més en profunditat com el sistema del tot 
inclòs que propicia aquest tipus de turisme. De fet, està convençut que és així perquè, per exemple, un 
club d’una universitat o un club de futbol poden agafar un avió, arribar a un hotel amb tot inclòs i 
llavors contracten les excursions etíliques, anomenades pub crawling, que el Sr. Onieva va aprovar fa 
poc. 

La realitat és que s’està davant un fenomen en procés d’escalada i, per això, es demana com es pot 
concebre que a un destí turístic la gent pugui beure alcohol de les 10 del matí fins les 7 del matí de 
l’endemà sense aturar i com es pot concebre que hi hagi una absoluta llibertat en tot tipus de qüestions. 
El Sr. Juan negava hi hagués connivència i potser no n’hi ha però les 180 inspeccions que s’han fetes, 
han tengut lloc en les darreres 3 setmanes. 

Adverteix, per concloure, que el president de les Illes Balears, el Sr. Bauzá, ha dit que aquests són els 
500 metres de la vergonya i assenyala que, per una vegada, està d’acord amb ell i retreu que l’equip de 
govern del Consell de Mallorca no li doni a aquest tema la suficient importància moral que té perquè 
una societat decent no es pot permetre que vénguin joves a Mallorca i corrin el risc de pegar per avall 
dels balcons dels establiments hotelers. 

El Sr. ENSENYAT manifesta que no està d’acord que siguin 500 metres sinó bastant més, és a dir, que 
no és un problema que únicament afecti a Punta Balena ja que, com deia abans, si fan una volta per 
s’Arenal el que hi veuran els farà empegueir igual que a Cala Major. El problema real és que aquestes 
zones turístiques estan quedant obsoletes. 

El Sr. JUAN li diu al Sr. Garau que donarà per vàlid que aquest fenomen va començar dia 27 de juny 
de 2011, quan va entrar el Partit Popular a governar aquesta institució, ja que sembla que se dóna 
entendre que és un problema que només ha afectat a aquesta legislatura. 

Puntualitza que ha estat cínic atès que el Sr. Garau ha parlat del Sr. Onieva però no ha fet cap 
referència a la Sra. Nájera ni a l’anterior legislatura quan el Grup Socialista formava part del govern del 
Consell de Mallorca. 

Tot seguit li comenta al Sr. Garau que la seva actitud ha estat, com a mínim, un poc hipòcrita perquè el 
fenomen del qual estan parlant no es va generar quan l’actual equip de govern va començar el seu 
mandat ni és un problema d’aquesta darrera legislatura. 

Lamenta que no se solucionàs el problema aleshores, un problema que, com deia, no creu que sigui 
generalitzat ni que s’hagi de crear un alarmisme als mercats emissors.  

Tampoc no estan d’acord que no hi hagi hagut una ràpida resposta per part de totes les administracions 
encara que no li agradi al Grup Socialista però, en definitiva, creu que el Sr. Garau s’equivoca quan diu 
que no s’està prestant atenció al problema i que des de les administracions no s’hi està donant una 
resposta 

Assevera que des de cada administració s’hi ha actuat, ja sigui des de l’ajuntament, des del Consell de 
Mallorca –que només té competències d’informació turística–, des del Govern de les Illes Balears amb 
les seves inspeccions o des de TURESPAÑA amb campanya d’informació, conscienciació i inspecció 
i, per això, creu que el Sr. Garau s’equivoca quan afirma que no s’hi ha fet res. 

Adverteix que seria trist pensar que des de les administracions no s’hi estan actuant, des de les seves 
competències, amb tota la promptitud i rapidesa possible i reitera que, per tant, no està d’acord amb les 
afirmacions del Sr. Garau. 
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Per tancar el debat, observa que li sap greu que no s’hagi trobat un punt d’acord i repeteix que creu que, 
en principi, podrien haver arribat a un acord envers la moció si acceptaven modificar-ne el preàmbul i 
els punts d’acord però, lamentablement, no ha pogut ser així i, vist que no hi ha cap punt d’acord, hi 
votaran en contra. 

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

 

La Sra. PRESIDENTA anuncia que, abans d’aixecar la sessió, vol informar sobre una 
notícia que s’està publicant als mitjans de comunicació. En aquest sentit comenta que 
s’està informant que un avió ha desaparegut a Burkina Faso amb més de 100 
passatgers i sembla ser que hi ha dos mallorquins que formen part de la tripulació. 
Mostra el seu pesar per aquesta notícia que genera preocupació encara que confia que 
tot acabi bé. 

Finalment, aprofita l’avinentesa que l’endemà se celebri la festivitat de Sant Jaume 
per felicitar tots els que s’anomenen Jaume i desitja un bon estiu a tothom. 

 

La presidenta aixeca la sessió, de la qual, com a secretari general, estenc aquesta acta  
amb plecs de paper números de A Nº 8708 a  A  Nº 8853. 

El secretari general     La presidenta 
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DECRETS 

PRESIDENTA 

     

DEPARTAMENT DATA 

DECRET 

TEMA COMENTARI DESTINATARI IMPORT 

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

20/06/14 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT CONT.ADMINISTRATIU 
NÚM. 2 DE PALMA, P.O 54/2014 

NÚM.D.79/14  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

17/06/14 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT CONT.ADMINISTRATIU 
NÚM.1 DE PALMA, ACTUACIONS PO 
68/2014 

NÚM.D.75/14  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

17/06/14 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT SOCIAL NÚM.3 DE 
PALMA, ACTUACIONS 415/14 

NÚM.D. 76/14  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

17/06/14 COMPAREIXENÇA DAVANT JUTJAT CONT.ADMINISTRATIU 
NÚM.1 DE PALMA, ACTUACIONS 66/14 

NÚM.D. 78/14  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

17/06/14 COMPAREIXENÇA DAVANT JUTJAT CONT.ADMINISTRATIU 
NÚM.3 DE PALMA, ACTUACIONS 56/14 

NÚM.D. 77/14  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

01/07/14 COMPAREIXENÇA  DAVANT EL JUTJAT INSTRUCCIÓ NÚM.3 
INCA DILIGÈNCIES PRÈVIES 715/2014 

NÚM.D. 81/14  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

01/07/14 COMPAREIXENÇA  DAVANT UNITAT ACTUACIONS PRÈVIES 
DEL TRIBUNAL DE COMPTES, 
ACTUACIONS PRÈVIES 48/13 

NÚM.D. 80/14  

ASSESSORIA 
JURÍDICA 

02/07/14 COMPAREIXENÇA DAVANT EL JUTJAT CONT.ADMINISTRATIU 
NÚM. 3  DE PALMA, PO 51/2014 

NÚM.D.82/14  

HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

17/06/14 AUTORITZAR  COMPATIBILITAT ACTIVITATS PRIVADES C.P.M  

HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/06/14 INCLOURE NÓMINA MES DE JULIOL, PER 
ASSISTÈNCIA AL PLE 

VEURE RELACIÓ 18345,88 

PRESIDÈNCIA 01/07/14 OBRIR EXPEDIENT  PER NOMENAMENT FILL ADOPTIU DE ILLA 
DE MALLORCA 

PACO DE LUCIA  

PRESIDÈNCIA 01/07/14 OBRIR EXPEDIENT  PER OTORGAR LA MEDALLA HONOR I 
GRATITUD ILLA DE MALLORCA EN LA 
CATEGORIA OR 

PILAR BONNIN 
AGUILÓ 

 

PRESIDÈNCIA 01/07/14 OBRIR EXPEDIENT  PER OTORGAR LA MEDALLA HONOR I 
GRATITUD ILLA DE MALLORCA EN LA 
CATEGORIA OR 

LUIS RAMALLO 
MASSANET 

 

PRESIDÈNCIA 01/07/14 OBRIR EXPEDIENT  PER OTORGAR LA MEDALLA HONOR I 
GRATITUD ILLA DE MALLORCA EN LA 
CATEGORIA OR 

RAFEL NADAL 
NADAL 

 

PRESIDÈNCIA 01/07/14 OBRIR EXPEDIENT  PER OTORGAR LA MEDALLA HONOR I 
GRATITUD ILLA DE MALLORCA EN LA 
CATEGORIA OR 

JOAN PARERA 
MEZQUIDA 

 

PRESIDÈNCIA 01/07/14 OBRIR EXPEDIENT  PER OTORGAR LA MEDALLA HONOR I 
GRATITUD ILLA DE MALLORCA EN LA 
CATEGORIA OR 

LLUÍS SALVADOR 
ÀUSTRIA 

 

PRESIDÈNCIA 01/07/14 OBRIR EXPEDIENT  PER OTORGAR LA MEDALLA HONOR I 
GRATITUD ILLA DE MALLORCA EN LA 
CATEGORIA OR 

MATER 
MISERICÒRDIA 
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PRESIDÈNCIA 01/07/14 OBRIR EXPEDIENT  PER OTORGAR LA MEDALLA HONOR  I 
GRATITUD ILLA DE MALLORCA EN LA 
CATEGORIA OR 

HOSPITAL GENERAL  

PRESIDÈNCIA 01/07/14 OBRIR EXPEDIENT  PER OTORGAR LA MEDALLA HONOR  I 
GRATITUD ILLA DE MALLORCA EN LA 
CATEGORIA OR 

ANTONI CATANY 
JAUME 

 

PRESIDÈNCIA 01/07/14 OBRIR EXPEDIENT  PER OTORGAR LA MEDALLA HONOR  I 
GRATITUD ILLA DE MALLORCA EN LA 
CATEGORIA OR 

GUARDIA CIVIL EN 
EL 170È. 
ANIVERSARI 

 

SECRETARIA 
GENERAL 

17/06/14 DENEGAR INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE ENTITATS 
DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

ASSOCIACIÓ 
WALDORF 
MALLORCA 

 

URBANISME I 
TERRITORI 

25/06/14 AMPLIACIÓ TERMINI INFORMACIÓ PÚBLICA DEL PROJECTE DE 
TRAÇAT DE LA VARIANT NORT INCA. 

  

URBANISME I 
TERRITORI 

04/07/14 APROVACIÓ DE 
NOUS PREUS 

I APROVACIÓ DEL PROJECTE EXECUCIÓ 
DE PANTALLES ACÚSTIQUES A LA MA.20 
DINS EXPEDIENT CONTRACTE DE SERVEIS 
" CONSERVACIÓ INTEGRAL XARXA 
CARRETERES CIM" EXP.32/2010 

UTE: CONSERVACIÓ 
INTEGRAL PONENT-
LLEVANT 

 

URBANISME I 
TERRITORI 

02/07/14 DESESTIMAR RECURS ALÇADA CONTRA RESOLUCIÓ 
CONSELLER EX. DE TERRITORI DE 14 
ABRIL 2004 

G.B.M  

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA 

25/06/14 DESESTIMAR RECURS ALÇADA ASSOCIACIÓ 
EMPRESES 
BALEARS ARTS 
ESCÈNIQUES 

 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA 

25/06/14 INADMETRE A 
TRÀMIT 

SOL.LICITUD DE NUL.LITAT DE PLE DRET 
ADJUDICACIÓ CONTRACTE 

INICIATIVES DE 
CIUTAT 

 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA 

27/06/14 ESTIMAR RECURS ALÇADA  MR.T.L  

 

 
RESOLUCIONS 

CONSELLERS 
     

DEPARTAMENT DATA 

DECRET 

TEMA COMENTARI DESTINATARI IMPORT 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

09/06/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20140604 UNITAT 
EMERGÈNCIES Q/2014/803 

TERCERS VARIS 3132,81 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

09/06/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20140605 UNITAT 
EMERGÈNCIES Q/2014/804 

TERCERS VARIS 2205,67 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

11/06/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20140606 UNITAT 
EMERGÈNCIES Q/2014/823 

TERCERS VARIS 2155,01 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

11/06/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. Q/2014/819 TERCERS VARIS 1506,56 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

11/06/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20140607 UNITAT 
EMERGÈNCIES Q/2014/825 

CANON ESPAÑA SA 5350,85 
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DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

11/06/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20140609 UNITAT 
EMERGÈNCIES Q/2014/826 

TERCERS VARIS 2504,51 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

11/06/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20140608 UNITAT 
EMERGÈNCIES Q/2014/836 

TERCERS VARIS 2096,39 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

12/06/14 COOPERACIÓ 
TÈCNICA 

TERMINI ANY 2014 PRESENTAR 
SOL·LICITUDS COOPERACIÓ TÈCNICA PER 
A REDACCIÓ  PROJECTES I DIREC. TÈC. 
D'OBRES 

ENTITATS LOCALS 
DE MALLORCA DE 
POBLACIÓ DE DRET 
IGUAL O INFERIOR A 
20.000 HABITANTS 

 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

12/06/14 ALTRES CONVENIÈNCIA DEP. MEDI AMBIENT  
DUGUI A TERME PROGRAMA 
COL·LABORACIÓ AMB ELS AJUNTAMENTS 
DE MALLORCA 

DEPARTAMENT 
MEDI AMBIENT I 
AJUNTAMENTS 
MALLORCA 

 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

10/06/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

RECONÈIXER TEMPS FORMACIÓ 
SOL·LICITAT I COMPENSACIÓ PER HORES 
DE TREBALL EFECTIU 

M. L.V.  

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

11/06/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

RECONÈIXER TEMPS HORES FORMACIÓ 
SOL·LICITAT I COMPENSACIÓ PER HORES 
DE TREBALL EFECTIU 

P.M.C.A  

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

16/06/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20140616 UNITAT 
EMERGÈNCIES Q/2014/856 

TERCERS VARIS 1760,57 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

16/06/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. Q/2014/857 TERCERS VARIS 2945,09 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

18/06/14 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

RECTIFICAR RES. DATA 2 JUNY 2014 
REELACIÓ FRES. Q/2014/764 RELATIVES 
SUBMINISTR CALENDARIS BOMBERS I 
ASPANOB  

ASPANOB 990 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

18/06/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20140618 UNITAT 
EMERGÈNCIES Q/2014/880 

TERCERS VARIS 2544,19 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

23/05/14 CONVOCATÒRIA 
CURS 

CONVOCATÒRIA JORNADA SOBRE LA LLEI 
DE RACIONALITZACIÓ I SOSTENIBILITAT 
DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL 

CÀRRECS ELECTES 
MUNICIPALS I 
FUNCIONARIS DE 
L'ADMINISTRACIÓ 
LOCAL 

1680 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

28/05/14 INCLUSIÓ NÓMINA 
INDEMNITZACIÓ 

INCLUSIÓ NÒMINA D'INDEMNITZACIONS 
PER RAÓ DEL SERVEI 

P.G.L. 129,86 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

30/05/14 INCLUSIÓ NÓMINA 
INDEMNITZACIÓ 

INCLUSIÓ EN NÒMINA D'INDEMNITZACIÓ 
PER RAÓ DE SERVEI 

P.G.L. 303 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

30/05/14 INCLUSIÓ NÓMINA 
INDEMNITZACIÓ 

INCLUSIÓ EN NÒMINA 
D'INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL 
SERVEI 

P.G.L. 71,6 
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DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

11/06/14 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA  DEPARTAMENT 
D'HISENDA 

2418,34 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

12/06/14 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUT. DISP. DESPESA CONTRACTAR SERVE 
MANT. REPARACIÓ CARROSERIA 
AUTOBOMBA RURAL PESADA ADSCRIT 
PARC LLUCMAJOR 

PALMA CHAPA,S.L. 8313,91 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

13/06/14 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT 

AUT. DESPLAÇAMENT EN COMISSIÓ 
SERVEIS CURS SMO2 SALVAMENT 
MUNTANYA 

J.S.N. 2675 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

25/06/14 MODIFICACIÓ DE LA 
RESOLUCIÓ 

MODIFICACIÓ JUSTIFICACIÓ BESTRETA 
CAIXA FIXA 

DEPARTAMENT 
HISENDA 

2418,34 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

26/06/14 CONVOCATÒRIA 
CURS 

CONVOCATÒRIA JORNADA "LA 
COOPERACIÓ LOCAL EN LA 
SOSTENIBILITAT ENERGÈTICA 

BATLES, REGIDORS, 
TÈCNICS 
MUNICIPALS 

970 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

26/06/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20140629 UNITAT 
EMERGÈNCIES Q/2014/954 

TERCERS VARIS 2627,85 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

30/06/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20140628 UNITAT 
EMERGÈNCIES Q/2014/953 

TERCERS VARIS 2685,15 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

02/07/14 ALTRES SUBSTITUCIÓ FUNCIONÀRIA DESIGNADA 
PER DEFENSA JUDICIAL EN EL PO NÚM. 
177/2012  

P.M.R.  
AJUNTAMENT 
SANTA EUGÈNIA 

 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

02/07/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DISPOSAR I RECONÈIXER L'OBLIGACIÓ 
SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA 
ELÈCTRICA ALS PARC DE BOMBERS DEL 
CONSELL 

ENDESA ENERGIA, 
SA UNIPERSONAL 

5814,49 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

02/07/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DISPOSAR I RECONÈIXER OBLIGACIÓ 
SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA 
PARCS BOMBERS CONSELL DE MALLORCA 

ENDESA 
ENERGIA,SA 
UNIPERSONAL 

6166,28 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

03/07/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20140701 UNITAT 
EMERGÈNCIES Q/2014/975 

TERCERS VARIS 2257,57 

DEPARTAMENT 
DE 
COOPERACIÓ 
LOCAL  

03/07/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FRES. 45/13000/20140702 UNITAT 
EMERGÈNCIES Q/2014/978 

TERCERS VARIS 2235,01 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

17/06/14 ALTRES DECLARACIÓ VEDAT PM-10300 COM A 
VEDAT DE CAÇA MAJOR 

A.Q.C.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

17/06/14 ALTRES SEGREGACIÓ VEDAT PM-11342 A.V.T.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

17/06/14 ALTRES AMPLIACIÓ VEDAT PM-10667 M.G.LL.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

12/06/14 ALTRES ACTUACIÓ OFICI A LA ZONA VEDAT PM-
10071 I PM-11955 PEL CONTROL 
POBLACIONAL DE CABRES 

?  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

12/06/14 ALTRES AUTORITZACIÓ REALITZACIÓ PROVA TIR 
AL COLOMÍ VEDAT`PM-11126 

S.C. VILAFRANCA  
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DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

12/06/14 ALTRES AUTORITZACIÓ DESCASTAMENT CABRES 
PER DANYS AGRICULTURA VEDAT PM-
12098 

M.D.F.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

13/06/14 ALTRES DENEGACIÓ SOL·LICITUD CONTROL 
LLEBRES 

F.B.O.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

11/06/14 ALTRES ARXIU DENUNCIA INCLOSA A L'EXPEDIENT 
SANCIONADOR CZ0258/13 

M.F.C.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

06/06/14 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CAÇA 
CZ0024/13 PER RECONEIXEMENT 
RESPONSABILITAT I PAGAMENT 
ANTICIPAT SANCIÓ 

L.Q.C. 962 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

13/06/14 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CAÇA 
CZ00252/13 PER RECONEIXEMENT 
RESPONSABILITAT I PAGAMENT 
ANTICIPAT SANCIÓ 

C.P.A. 1271,41 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

10/06/14 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ14/0018 M.J.F.G. 60 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

10/06/14 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ14/0013 J.R.C. 60 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

10/06/14 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ14/0011 J.R.R. 60 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

10/06/14 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ14/0010 G.C.F. 60 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

10/06/14 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ14/0005 M.A.N.T. 478,03 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

10/02/14 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ14/0002 G.R.M. 1743,1 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

10/06/14 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0251/13 V.M.Q. 534,26 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

11/06/14 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ14/0045 A.R.R. 451 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

11/06/14 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ14/0039 A.B.R. 60 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

11/06/14 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ14/0034 G.G.S. 451 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

17/06/14 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

AUTORITZACIÓ DESPLAÇAMENT 
COMISSIÓ SERVEIS 

I.F.G.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

09/06/14 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

AUTORITZACIÓ DESPLAÇAMENT 
COMISSIÓ SERVEIS 

I.F.G.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

17/06/14 ALTRES SEGREGACIÓ VEDAT PM-10.413 J.LL.P  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

17/06/14 ALTRES SEGREGACIÓ VEDAT PM-11257 J.LL.P  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

17/06/14 ALTRES SEGREGACIÓ VEDAT PM-11227 J.LL.P  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

17/06/14 ALTRES BAIXA REFUGI CAÇA SA VINYA DE SON 
PARERA 

M.R.M.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

03/06/14 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ 
COMPTABLE 
J/2014/82 

954,79 
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DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

02/06/14 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ 
COMPTABLE 
J/2014/81 

63,46 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

09/06/14 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ 
COMPTABLE 
J/2014/88 

71,4 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

12/06/14 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES RELACIÓ Q/2014/841 2578,4 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

13/06/14 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES RELACIÓ Q/2014/844 556,19 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

12/06/14 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES RELACIÓ Q/2014/840 509,94 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

17/06/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ FACTURES CORRESPONENTS 
A LA RELACIÓ Q/2014/859 RELATIVES AL 
SUBMINISTRAMENT BÉNS O SERVEIS 
REFUGI PONT ROMÀ 

LA HERRAMIENTA 
BALEAR, S.A. 

29,26 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

16/05/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ FACTURES CORRESPONENTS 
A LA RELACIÓ Q/2014/666 RELATIVES AL 
SUBMINISTRAMENT BÉNS O SERVEIS 
REFUGI SON AMER 

RELACIÓ Q/2014/666 2415,07 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

17/06/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ FACTURES CORRESPONENTS 
A LA RELACIÓ Q/2014/860 RELATIVES AL 
SUBMINISTRAMENT BÉNS O SERVEIS 
REFUGI MULETA 

RELACIÓ Q/2014/860 5335,2 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

17/06/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ FACTURES CORRESPONENTS 
A LA RELACIÓ Q/2014/861 RELATIVES AL 
SUBMINISTRAMENT BÉNS O SERVEIS 
REFUGI SON AMER 

RELACIÓ Q/2014/861 3875,01 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

17/06/14 INICIAR EXPEDIENT PRÒRROGA CONTRACTE PRIVAT 
D'ALIENACIÓ DE LA RECUPERACIÓ DEL 
PAPER-CARTÓ PROCEDENT DE LA 
RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS 

?  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

17/06/14 ALTRES AUTORITZACIO PER A LA REALIZTACIÓ 
D'UNA PROVA DE CAÇA DE PERDIUS AMB 
CA DE MOSTRA I ABATIMENT 

S.C. POLLENÇA  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

17/06/14 ALTRES AUTORITZACIO D'ÚS DE LES 
INSTAL·LACIONS I EDIFICACIONS DE LA 
FINCA CAPOCORB PER PROVA RRCC 

ASSOCIACIÓ 
BALEAR DE TIR I 
CAÇA 

 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

17/06/14 ALTRES AUTORITZACIÓ REALITZACIÓ PROVA TIR 
AL COLOMÍ 

S.C. ALCÚDIA  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

17/06/14 ALTRES AUTORITZACIÓ REALITZACIÓ PROVA TIR 
AL COLOMÍ 

S.C. SANTANYÍ  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

18/06/14 ALTRES AUTORITZACIÓ DESCASTAMENT CABRES 
BORDES PER DANYS AGRICULATURA 
VEDAT PM-11164 

D.B.M.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

19/06/14 ALTRES AUTORITZACIÓ DESCASTAMENT CABRES 
BORDES PER DANYS AGRICULATURA 
VEDAT PM-10007 

P.F.Q.  
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DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

19/06/14 ALTRES AUTORITZACIÓ DESCASTAMENT CABRES 
BORDES PER DANYS AGRICULATURA 
VEDAT PM-10135 

M.C.C.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

19/06/14 ALTRES RENOVACIÓ CAMP ENSINISTRAMENT 
VEDAT PM-10424 

M.M.G.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

19/06/14 ALTRES CANVI TITULAR VEDAT PM-11995 AGROREUS, S.L.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

19/06/14 ALTRES CREACIÓ VEDAT SA REAL FINCAS SIGLO XIX 
MALLORCA 

 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

19/06/14 ALTRES CREACIÓ VEDAT SA VINYA DE SON 
PARERA 

HOTEL FARRUTX, 
S.L. 

 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

23/06/14 ALTRES AUTORITZACIÓ REALIZTACIÓ PROVA 
LOCAL TIR AL COLOMÍ AL VEDAT PM-11095 

S.C. PETRA  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

23/06/14 ALTRES AUTORITZACIÓ REALIZTACIÓ PROVA 
PUNTUABLE TIR AL COLOMÍ AL FINCA SON 
JAUMELL 

S.C. CAPDEPERA  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

23/06/14 ALTRES AUTORITZACIÓ REALIZTACIÓ PROVA 
PUNTUABLE TIR AL COLOMÍ AL VEDAT PM-
10999 

S.C. ST. LLORENÇ  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

18/06/14 ALTRES AUTORITZACIÓ CONTROL COLOMS I 
TUDONS AL VEDAT PM-11236 

M.R.R.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

19/06/14 ALTRES AUTORITZACIÓ CONTROLTÓRTERES I 
TUDONS  

D.S.T.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

19/06/14 ALTRES AUTORITZACIÓ CONTROL COLOMS, 
TUDONS I PERDIUS 

LL.B.F.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

19/06/14 ALTRES AUTORITZACIÓ CONTROL CONILLS AL 
VEDAT PM-12046 

J.B.A.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

20/06/14 ALTRES AUTORITZACIÓ CONTROL LLEBRES FINCA 
SON PONS DE LA TERRA 

F.B.O.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

20/06/14 ALTRES AUTORITZACIÓ CONTROL LLEBRES I 
TUDONS AL VEDAT PM-10468 

L.B.B.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

23/06/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ MELCHOR 
MASCARÓ, S.A, NET 
I FRESC. S.L. I 
HERMANOS 
PALLICER PONS, 
S.A. UTE 

15258,06 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

23/06/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ FCC I LUMSA 57169,39 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

23/06/14 ALTRES RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ FCC I LUMSA 37543,91 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

13/06/14 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES RELACIÓ Q/2014/845 908,24 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

19/06/14 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES PAVIMENTS I 
REVESTIMENTS 
PORRERES, S.L. 

5619 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

23/06/14 FINALITZACIÓ 
CONTRACTE 
LABORAL 

FINALITZACIÓ CONTRACTE PER BAIXA 
VOLUNATRIA 

A.LL.T.  
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DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

13/06/14 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

RECTIFICAICÓ RESOLUCIÓ PRÒRROGA 
PROGRAMA CONTRACTACIÓ UNITAT 
CONTROL 

?  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

13/06/14 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

RECTIFICAICÓ AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT COMISSIÓ SERVEIS 

J.A.A.R.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

17/06/14 INCLUSIÓ NÒMINA 
PER DIETES 

INCLUSIÓ EN NÒMINA INDEMNITZACIONS 
PER RAÓ DEL SERVEI 

I.F.G.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

19/06/14 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

AUTORITZACIÓ DESPLAÇAMENT 
COMISSIÓ SERVEIS 

B.S.C.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

18/06/14 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES B.M.M. 119,27 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

18/06/14 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES RELACIÓ Q/2014/877 284,99 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

18/06/14 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES RELACIÓ Q/2014/876 1262,78 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

18/06/14 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES RELACIÓ Q/2014/875 439,55 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

19/06/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ FACTURES CORRESPONENTS 
A LA RELACIO Q/2014/890 RELATIVES AL 
SUBMINISTRAMENT BÉNS O SERVEIS 
REFUGI MULETA 

RELACIÓ Q/2014/890 639,2 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

19/06/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ FACTURES CORRESPONENTS 
A LA RELACIO Q/2014/887 RELATIVES AL 
SUBMINISTRAMENT BÉNS O SERVEIS 
REFUGI SON AMER 

GLORIA 
MALLORQUINA, S.A. 

1102,63 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

18/06/14 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELAICÓ 
COMPTABLE 
J/2014/95 

130,82 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

18/06/14 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ 
COMPTABLE 
J/2014/94 

500 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

26/06/14 ALTRES AUTORITZACIÓ DESCASTAMENT CABRES 
BORDES PER DANYS A L'AGRICULTURA 

A.T.A.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

26/06/14 ALTRES PRÒRROGA AUTORITZACIÓ 
DESCASTAMENT CABRES BORDES PER 
DANYS A L'AGRICULTURA 

GPS MALLORCA, 
S.L. 

 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

17/06/14 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ14/0054 

S.P.P. 451 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

17/06/14 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ14/0059 

S.L.L. 2001 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

17/06/17 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR 
CZ14/0060 

J.P.M. 534,26 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

26/06/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS A LA RELACIÓ 
Q/2014/923 RELATIVES AL 
SUBMINITRAMENT DE BÉNS O SERVEIS 
PROGRAMA ORGANS DE GOVERN 

RELACIÓ Q/2014/923 721,82 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

25/06/14 ALTRES SEGREGACIÓ VEDAT PM-11191 S.C. FELANITX  
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DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

25/06/14 ALTRES SEGREGACIÓ VEDAT PM-11109 R.G.O.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

24/06/14 ALTRES AMPLIACIÓ VEDAT PM-12168 J.LL.P.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

24/06/14 ALTRES AUTORITZACIÓ PROVA CAÇA PRÀCTICA 
SENSE ABATIMENT AMB MENCIÓ CACT 

S.C. ARIANY  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

23/06/14 ALTRES INFORME PROPOSTA RESOLUCIÓ P.C.C.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

23/06/14 ALTRES INFORME PROPOSTA RESOLUCIÓ Mª.A.S.C.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

23/06/14 ALTRES INFORME PROPOSTA RESOLUCIÓ J.S.C.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

23/06/14 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES RELACIÓ Q/2014/893 426,96 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

24/06/14 INCLUSIÓ NÓMINA 
INDEMNITZACIÓ 

INCLUSIÓ EN NÒMINA INDEMNITZACIÓ 
PER RAÓ DEL SERVEI 

I.F.G.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

24/06/14 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ GARANTIA CONSTITUÏDA EN 
DATA 2/07/2009 

C.R.M. 2580 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

01/07/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DISPOSICIÓ I RECONÈIXER OBLIGACIÓ A 
FAVOR F.S.J. 

F.S.J. 1573 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

30/06/14 ALTRES AMPLIACIÓ VEDAT PM-11957 R.G.O.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

30/06/14 ALTRES CREACIÓ REFUGI FAUNA SON QUELLES S.R.P.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

17/06/14 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0064/13 A.C. 161 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

18/06/14 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0089/13 I.I.A. 202 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

16/06/14 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0154/13 R.M. 101 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

16/06/14 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0138/13 G.R. 101 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

18/06/14 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0214/13 J.A.M.P. 161 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

18/06/14 ALTRES EXPEDIENT SANCIONADOR CZ0213/13 J.M.B. 101 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

27/06/14 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ 
COMPTABLE 
J/2014/105 

8,29 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

27/06/14 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ 
COMPTABLE 
J/2014/106 

2500 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

27/06/14 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELAICÓ 
COMPTABLE 
J/2014/104 

337,52 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

01/07/14 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ BESTRETA CAIXA FIXA RELACIÓ 
COMPTABLE 
J/2014/113 

954,79 



 105

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

30/06/14 ALTRES AUTORITZACIÓ REALITZACIÓ PROVA 
PUNTUABLE TIR AL COLOMÍ AL VEDAT PM-
11095 

CLUB TIR BONANY  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

30/06/14 ALTRES AUTORITZACIÓ REALITZACIÓ CAMPIONAT 
BALEARS SAN HUBERTO AL VEDAT PM-
11236 

S.C. SANTANYÍ  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

30/06/14 ALTRES AUTORITZACIÓ REALITZACIÓ COPA 
PRESIDENT SAN HUBERTO AL VEDAT PM-
11236 

S.C. SANTANYÍ  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

30/06/14 ALTRES AUTORITZACIÓ REALITZACIÓ CAÇA 
PRÀCTICA AMB MENCIÓ CACT, PAN I 
DIPLOMA INICIACIÓ AL VEDAT PM-11135 

S.C. SANTA 
MARGALIDA 

 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

30/06/14 ALTRES AUTORITZACIÓ REALITZACIÓ PROVA 
PUNTUABLE TIR AL COLOMÍ AL VEDAT PM-
11241 

S.C. LLUBÍ  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

30/06/14 ALTRES AUTORITZACIÓ REALITZACIÓ PROVA 
PUNTUABLE TIRA A GUÀTLERA AL VEDAT 
PM-11095 

CLUB TIR BONANY  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

30/06/14 ALTRES AUTORITZACIÓ REALITZACIÓ PROVA 
LOCAL TIR A GUÀTLERA AL VEDAT PM-
11083 

S.C. SANT JOAN  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

26/06/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DISPOSICIÓ I RECONEIXEMENT 
OBLIGACIÓ 

ENDESA ENERGIA 
SA UNIPERSONAL 

1282,58 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

01/07/14 ALTRES AUTORITZACIÓ CONTROL CONILLS, 
COLOMS, TÓRTERES TURQUES, MOIXOS, 
GALLINES I PAONS 

B.B.S.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

30/06/14 ALTRES AUTORITZACIÓ DESCASTAMENT CABRES 
BORDES 

G.F.T.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

01/07/14 ALTRES AUTORITZACIÓ CONTROL COLOMS D.S.T.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

01/07/14 ALTRES AUTORITZACIÓ CONTROL COLOMS D.S.T.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

27/06/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS A LA RELACIÓ 
Q/2014/940 RELATIVES AL 
SUBMINISTRAMENT DE BÉNS O SERVEIS 
REFUGI MULETA 

RELACIÓ Q/2014/940 388,62 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

27/06/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS A LA RELACIÓ 
Q/2014/940 RELATIVES AL 
SUBMINISTRAMENT DE BÉNS O SERVEIS 
REFUGI SON AMER 

RELACIÓ Q/2014/939 595,69 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

06/06/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS A LA RELACIÓ 
Q/2014/798 RELATIVES AL 
SUBMINISTRAMENT DE BÉNS O SERVEIS 
REFUGI SON AMER 

RELACIÓ Q/2014/798 2447,7 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

27/06/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS A LA RELACIÓ 
Q/2014/944 RELATIVES AL 
SUBMINISTRAMENT DE BÉNS O SERVEIS 
REFUGI TOSSALS VERDS 

ELECTRICA GUAL 
MARTORELL, S.L. 

120,62 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

27/06/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS A LA RELACIÓ 
Q/2014/943 RELATIVES AL 
SUBMINISTRAMENT DE BÉNS O SERVEIS 
REFUGI CAN BOI 

ELECTRICA GUAL 
MARTORELL, S.L. 

230,14 
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DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

01/07/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 
CORRESPONENTS A LA RELACIÓ 
Q/2014/968 RELATIVES AL 
SUBMINISTRAMENT DE BÉNS O SERVEIS 
ORGANS DE GOVERN 

RELACIÓ Q/2014/968 549,96 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

02/07/14 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES RELACIÓ Q/2014/976 353,14 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

02/07/14 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES RELACIÓ Q/2014/977 913,24 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

07/07/14 ALTRES AUTORITZACIÓ CONTROL FAISANS C.M.E.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

04/07/14 ALTRES AUTORITZACIÓ CONTROL TUDONS M.R.C.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

04/07/14 ALTRES AUTORITZACIÓ CONTROL CONILLS I 
TUDONS 

B.N.S.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

08/07/14 ALTRES SEGREGACIÓ VEDAT PM-11149 J.LL.P.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

08/07/14 ALTRES SEGREGACIÓ VEDAT PM-11018 J.LL.P.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

07/07/14 ALTRES AUTORITZACIÓ REALITZACIÓ CAMPIONAT 
BALEARS SAN HUBERTO VEDAT PM-11362 

S.C. POLLENÇA  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

02/07/14 ALTRES RENOVACIÓ PTC RÈGIM GENERAL VEDAT 
PM-11933 

MINEFA ESPAÑA, 
S.A. 

 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

02/07/14 ALTRES RENOVACIÓ PTC RÈGIM GENERAL VEDAT 
PM-10712 

M.T.S.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

02/07/14 ALTRES RENOVACIÓ PTC RÈGIM GENERAL VEDAT 
PM-10879 

J.F.J.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

02/07/14 ALTRES RENOVACIÓ PTC RÈGIM GENERAL VEDAT 
PM-10248 

INVERSIONES DE 
LLEVANT, S.A. 

 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

02/07/14 ALTRES RENOVACIÓ PTC RÈGIM GENERAL VEDAT 
PM-11985 

J.M.S.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

02/07/14 ALTRES RENOVACIÓ PTC RÈGIM GENERAL VEDAT 
PM-11055 

A.M.C.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

02/07/14 ALTRES RENOVACIÓ PTC RÈGIM GENERAL VEDAT 
PM-11152 

J.M.S.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

02/07/14 ALTRES RENOVACIÓ PTC RÈGIM GENERAL VEDAT 
PM-10424 

M.M.G.  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

03/07/14 ALTRES AUTORITZACIÓ PROVA CAÇA PRÀCTICA 
MENCIÓ CACT VEDAT PM-11221 

S.C. CAMPOS  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

03/07/14 ALTRES AUTORITZACIÓ PROVA CAÇA PRÀCTICA 
VEDAT PM-11175 

S.C. MURO  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

03/07/14 ALTRES AUTORITZACIÓ PROVA LOCAL TIR AL 
COLOMÍ VEDAT PM-10847 

S.C. PUIG D'EN 
MARRON 

 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

30/06/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DISPOSAR I RECONÈIXER OBLIGACIÓ  ENDESA ENERGIA 
SA UNIPERSONAL 

1333,82 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

10/07/14 ALTRES CREACIÓ VEDAT C'AN TORRES J.LL.P.  
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DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

04/07/14 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES RELACIÓ Q/2014/996 3048,72 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

07/07/14 APROVAR COMPTES 
DESPESES ADO 

APROVACIÓ COMPTES DESPESES COMPAÑIA 
CONCESIONARIA 
DEL TUNEL DE 
SOLLER, S.A. 

957,95 

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

10/07/14 ALTRES AUTORITZACIÓ PROVA TIR A GUÀTLERA S.C. MONTUÏRI  

DEPARTAMENT 
DE MEDI 
AMBIENT 

09/07/14 ALTRES DECLARIACIÓ PERDUA COBRAMENT 
SUBVENCIÓ 

?  

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

05/05/14 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT 

Fira turística expoexcavaciones. Bilbao Sr. Joan B. Pericás F. 0 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

12/05/14 INCLUSIÓ NÒMINA 
PER DIETES 

Acció formativa als turoperadors. Praga Sra. Joana Mª 
Massanet L. 

315,75 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

15/05/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2014/660 Relatiu als contractes menors 
d'obres.  

D.I.Projectes 670,82 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

16/05/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2014/664 Subministrament residus sòlids i 
telefonia i agua de maig OIT.aeroport 

AENA 
AEROPUESTOS, 
SA//FONT OASIS, SL 

147,69 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

16/05/14 COMPENSACIÓ 
HORES FORMACIÓ 

Curs: "Ley de acceso elèctronico de los 
ciudadanos a los servicios públicos". 10h. 

Sra. Fca. Perelló R. 0 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

16/05/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

C. servei d'assessorament tècn. i supervisió de 
les tasques de manteniment dels jardins de 
Raixa. febrer 2013 

Sr. ANTONIO 
GARCIA-DELGADO 
S. 

944,11 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

19/05/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

C. servei de fotografia d'actes protocol·laris del 
CIM. març 2014 

Sra. MERCEDES 
RODRIGUEZ S. 

2250,6 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

20/05/14 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

J/2014/68 Desplaçament de la cap de 
D.I.Projectes per reunió 

ADMINISTRADOR 
ECONOMIA I 
TURISME 

4,55 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

20/05/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Subministrament elèctric de la Possessió de 
Raixa al març 2014. 

ENDESA ENERGIA, 
S.A.U. 

4608,1 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

20/05/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Abona/ fact.de certificació nº3 d'obres del 
projecte de rehabilitació de la casa Tafona de 
Can Boi. Annex...aparcament (faseII) 

INCOC, SL 5206,31 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

12/05/14 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

J/2014/93 despeses d'abril de D.I.Projectes CORREOS Y 
TELEGRAFOS, SA 

3,22 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

20/05/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Abona/ fact.de certificació nº2  d'obres del 
projecte de rehabilitació de la casa Tafona de 
Can Boi. Annex...aparcament (faseII) 

INCOC, SL 0 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

21/05/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Abona/ fact.de certificació nº4 d'obres del 
projecte de rehabilitació de la casa Tafona de 
Can Boi. Annex...aparcament (faseII) 

INCOC, SL 21784,24 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

21/05/14 INICIAR EXPEDIENT Servei de4 transport dels gegants del CIM 
(lot1) reduir-ne la quantia de forma 
proporcional al termini d'execució del contracte. 

TRANSPORTES 
NAVIO, SL 

0 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

21/05/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Manteniment antivíric corporatiu fact.nº 
6142007193 de 24/3/2014. 
 

INFORMÀTICA EL 
CORTE INGLÉS, SA 

13474,15 



 108

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

10/05/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2014/584 despeses del servei d'Informàtica   Diversos segons 
relació adjunta 

5672,73 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

10/05/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2014/585 Despeses del servei d'informàtica Diversos segons 
relació adjunta 

7759,49 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

11/05/14 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

Quilometratge maig (175km.)  Sr. Josep Ramis F. 42,02 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

20/05/14 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

Quilometratge abril (41km.) Sr.Josep Ramis F. 9,85 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

22/05/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2014/705 Recurs de casació interposat per 
Calvià Parc, SL 

Sr. ALEJANDRO 
GONZALEZ S. 

360 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

23/05/14 COMPENSACIÓ 
HORES FORMACIÓ 

Curs: Gestió i administració de l'entorn virtual. 
18hrs 

Sr. Francisco Cabrer 
C. 

0 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

23/05/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2014/700 Despeses de D.I.Projectes AENA AEROPORTS, 
SA 

71,91 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

26/05/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

"Manteniment edificis i instal·lacions i mesures 
d'eficiència energètica al CIM. ( desmbr de 
2013/nº14 LOO-016-0005 DE 28/2/2014) 

FERROVIAL 
SERVICIOS, SA 

33,03 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

26/05/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

"Manteniment edificis i instal·lacions i mesures 
d'eficiència energètica al CIM. ( desmbr de 
2013/nº14 LOO-016-0002 de 31/1/2014) 

FERROVIAL 
SERVICIOS, SA 

1049,98 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

26/05/14 DEVOLUCIÓ FIANÇA Devolució fiances definitives Di7, SL i Media 
Planning Group SA 
UTE 

175774,57 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

26/05/14 COMPENSACIÓ 
HORES FORMACIÓ 

Curs:"Gestión administrativa de RRHH a les 
AP. 30hres. 

Sr. Rafel Serra S 0 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

27/05/14 APROVAR 
PROJECTE 

Coordinar la informació i Promoció Turística de 
la Serra de Tramuntana dins Mallorca. 

D.I.Projectes 0 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

27/05/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2014/737 Material d'oficina COMERCIAL 
BORDOY, SL 

44,79 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

27/05/14 APROVAR 
EXPEDIENT 
CONTRACTACIÓ 

Adquisició centralitzada del subministrament 
relatiu a la compra de 16 ordinadors complets 
amb els seus 16 TFT'S i 16 Licencias... 

HEWLETT-PACKARD 
ESPAÑOLA, SA 

15662,24 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

28/05/14 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

J/2014/77 Servei d'Informàtica 527,34 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

29/05/14 DEVOLUCIÓ FIANÇA Servei d'implantació d'una extranet 
col·laborativa en l'entorn de les biblioteques 
mpals. de Mallorca. 

IN2 INGENIERIA DE 
LA INFORMACIÓN 

5750 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

29/05/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2014/745 despeses servei d'informàtica Diversos segons 
relació adjunta 

3702,61 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

29/05/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2014/756 Contractes menors de secretaria 
técn. de Presidència. 

Diversos segons 
relació adjunta 

2848,41 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

29/05/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2014/752 despeses manteniment 
fotocopiadora. 

CANON ESPAÑA, SA 87,86 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

29/05/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2014/754 Despeses contractes menors 
secretaria técn. de Presidència. 

Diversos segons 
relació adjunta 

661,19 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

29/05/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2014/755 despeses secretaria técn. 
Presidència 

Diversos segons 
relació adjunta 

567,64 
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DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

29/05/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2014/753 Despeses contractes menors s.t.P. Diversos segons 
relació adjunta 

58,22 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

29/05/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Subministrament 18 ordinadors complets per al 
CIM. Fact.nº 3038718 de 22/4/2014 

HEWLETT-PACKARD 
ESPAÑOLA, SL 

16422,12 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

30/05/14 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

J/2014/79 Despeses Organs de Govern Diversos segons 
relació adjunta 

722,69 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

30/05/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Quota de juny Grups Polítics PP, 
PSOE i Coalició Mes 
Per Mallorca 

16933,56 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

30/05/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Subministrament d'una fotocopiadora per al 
servei d'informàtica. fact.nº300627349 de 
29/4/2014. 

CANON ESPAÑA, SA 5423,73 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

27/05/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2014/736 Material oficina DISTRIBUCIONES 
UNIVERSAL 
MALLORCA, SL 

379,26 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

30/05/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Quota abril. Gabinet de Premsa-
Fact.841408992 de 8/5/2014 

CANON ESPAÑA, SA 166,58 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

30/05/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Quota abril. Secretaria General-
Fact.841406894 de 8/5/2014 

CANON ESPAÑA, SA 392,96 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

30/05/14 INCLUSIÓ NÒMINA 
PER DIETES 

Activitat per agents turístics al Regne Unit dies 
14-17 maig  

Sra.Joana Massanet 
Lofquist 

503,88 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

26/05/14 COMPENSACIÓ 
HORES FORMACIÓ 

Curs practic de jublilació contributiva del 
sistema de la seguridad social. 6hres 

Sra. Agueda Martorell 
F. 

0 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

26/05/14 COMPENSACIÓ 
HORES FORMACIÓ 

Taller de resolucions administratives. 8hres. Sra. Agueda Martorell 
F 

0 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

26/05/14 COMPENSACIÓ 
HORES FORMACIÓ 

Taller de Resolucions administratives. 8hres. Sra. Jerónima M. 
Escanellas 

0 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

02/06/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Quota març.Secretaria Tècnica de Presidència. 
Fact.841408994 de 8/5/14. 

CANON ESPAÑA, SA 167,1 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

02/06/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Quota març i abril.  Assessoría Juridica. 
Fact.841406893 de 8/5/14. 

CANON ESPAÑA, SA 334,2 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

02/06/14 INICIAR EXPEDIENT Pròrroga projecte rehabilitació de la casa i 
tafona de Can Boi i d'execució de l'aparcament. 

INFOC, SL 0 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

02/06/14 INICIAR EXPEDIENT "Programa per a l'anàlisi i implantació de 
diferents aplicacions informàtiques del CIM" 

Secretaria técnica de 
Presidència. 

0 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

02/06/14 COMPENSACIÓ 
HORES FORMACIÓ 

"SICALWIN: Eina gestió pressupostàri". 
16hres. 

Sra. Mª Jesus Garrido 
B. 

0 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

02/06/14 COMPENSACIÓ 
HORES FORMACIÓ 

SICALWIN: Eina per a una correcta gestió 
pressupost. 20hres. 

Sra.Francesca 
Rodriguez F. 

0 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

03/06/14 INICIAR EXPEDIENT Programa per a la revisió, anàlisi i actualització 
del paquet de programari bàsic del ordinadors 
que conformen els llocs de treball del CIM. 

Secretaria tècnica de 
Presidència. 

0 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

09/06/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Abonament de la fact. certificació nº5 de les 
obres del projecte de rehabilitación de la casa i 
la tafona del refugi de Can Boi. 

INCOC, SL 31752 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

10/06/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2014/811 despeses de contractes d'obres 
menors del servei d'informàtica. 

Diversos segons 
relació adjunta 

1392,47 
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DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

10/06/14 INCLUSIÓ NÒMINA 
PER DIETES 

Fira turística Expoexcavaciones a Bilbao els 
dies 9-11 de maig de 2014. 

Sr. Joan B. Pericás F. 481,85 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

03/06/14 COMPENSACIÓ 
HORES FORMACIÓ 

Taller de resolucions administratives. 8 hres. Sra.Carina Llufriu E. 0 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

03/06/14 COMPENSACIÓ 
HORES FORMACIÓ 

Gestió documental i arxiu electrónic. 20 hres. Sra. Maria del Mar 
Muñoz L. 

0 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

03/06/14 COMPENSACIÓ 
HORES FORMACIÓ 

SICALWIN. 20 hres Sra. Maria del Mar 
Muñoz L. 

0 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

03/06/14 COMPENSACIÓ 
HORES FORMACIÓ 

Llei 30/92, de regimen jurídico i procedimiento 
admvo. comun. 10hres. 

Sra. Maria del Mar 
Muñoz L. 

0 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

03/06/14 INICIAR EXPEDIENT Adquisició de 15 ordinadors complets amb els 
serus 15 TFT'S, 15 Llicencies S.O. W7/8 i la 
garantia addicional pel CIM 

HEWLETT-PACKARD 
ESPAÑOLA, SL 

14501,85 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

05/06/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Q/2014/788(250 unitats de paper A4) 
Secretaria de Presidèn 

CANON ESPAÑA, SA  635,25 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

05/06/14 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

J/2014/85  D.I.Projectes 201,3 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

06/06/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

Abonament fact. per certificació nº3 obres 
projecte refugi Tossals Verds 

INCOC SL 9978,16 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

10/06/14 INICIAR EXPEDIENT Modificació preus contradictoris del contracte 
d'obres del projecte de rehabilitació de la casa i 
tafona del refugi Can Boi. Projecte aparcament 
(fase II) 

INCOC SL 0 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

12/05/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DISPOSICIÓ DE LA DESPESA I 
RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ DERIVAT DE  
FACTURES DEL CONTRACTE DE 
PUBLICITAT 2013.ART.26 B RD 500/1990 A 
CÀRREC DE LA PARTIDA PUBLICITAT  I 
PROPAGANDA  RECURSOS HUMANS 
 

DI 7 SL 
 

274,59 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

25/06/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

APROVAR, AUTORITZAR, DISPOSAR I 
RECONÈIXER LES OBLIGACIONS 
DERIVADES DE LES FACTURES INCLOSES 
EN LA RELACIÓ Q/2014/919 

DIVERSOS SEGONS 
RELACIÓ ADJUNTA 
 

3096,84 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

26/06/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DISPOSICIÓ DE LA DESPESA I 
RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ DERIVAT DE  
FACTURES DEL CONTRACTE DE 
PUBLICITAT 2014 A CÀRREC DE LA 
PARTIDA PUBLICITAT  I PROPAGANDA 
URBANISME I TERRITORI 
 

DI 7 SL 
 

411,87 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

26/06/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DISPOSICIÓ DE LA DESPESA I 
RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ DERIVAT DE  
FACTURES DEL CONTRACTE DE 
PUBLICITAT 2014 A CÀRREC DE LA 
PARTIDA PUBLICITAT  I PROPAGANDA 
MEDI AMBIENT 
 

DI 7 SL 
 

3333,33 
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DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

26/06/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DISPOSICIÓ DE LA DESPESA I 
RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ DERIVAT DE  
FACTURES DEL CONTRACTE DE 
PUBLICITAT 2014 A CÀRREC DE LA 
PARTIDA PUBLICITAT  I PROPAGANDA 
CARRETERES DEL CONSELL 
 

DI 7 SL 
 

963,14 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

26/06/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DISPOSICIÓ DE LA DESPESA I 
RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ DERIVAT DE  
FACTURES DEL CONTRACTE DE 
PUBLICITAT 2014 A CÀRREC DE LA 
PARTIDA PUBLICITAT  I PROPAGANDA 
RECURSOS HUMANS  
 

DI 7 SL 
 

549,18 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

26/06/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DISPOSICIÓ DE LA DESPESA I 
RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ DERIVAT DE  
FACTURES DEL CONTRACTE DE 
PUBLICITAT 2014 A CÀRREC DE LA 
PARTIDA PUBLICITAT  I PROPAGANDA 
GABINET DE PREMSA 
 

DI 7 SL 
 

26872,74 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

30/06/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DISPOSICIÓ DE LA DESPESA I 
RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ DERIVAT DE  
FACTURES DEL CONTRACTE DE 
PUBLICITAT 2014 A CÀRREC DE LA 
PARTIDA PUBLICITAT  I PROPAGANDA 
SERV.TRANSFERITS TERRITORI 
 

DI 7 SL 
 

1015,31 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

30/06/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DISPOSICIÓ DE LA DESPESA I 
RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ DERIVAT DE  
FACTURES DEL CONTRACTE DE 
PUBLICITAT 2014 A CÀRREC DE LA 
PARTIDA PUBLICITAT  I PROPAGANDA 
D.I.PROJECTES 
 

DI 7 SL 
 

32926,47 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

30/06/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DISPOSICIÓ DE LA DESPESA I 
RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ DERIVAT DE  
FACTURES DEL CONTRACTE DE 
PUBLICITAT 2014 A CÀRREC DE LA 
PARTIDA PUBLICITAT  I PROPAGANDA 
GABINET DE PREMSA 
 

DI 7 SL 
 

15952,47 

DEPARTAMENT 
DE 
PRESIDÈNCIA 

10/07/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

APROVAR, AUTORITZAR, DISPOSAR I 
RECONÈIXER LES OBLIGACIONS 
DERIVADES DE LES FACTURES INCLOSES 
EN LA RELACIÓ Q/2014/1027 
 

DIVERSOS SEGONS 
RELACIÓ ADJUNTA 
 

4342,21 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

19/05/14 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 007/2014 R.P.M. 1953,46 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

19/05/14 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 011/2014 TRANSPORTES 
MARITIMOS 
ALCUDIA S.A. 

548,92 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

19/05/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

BESTRETA 50% SUBVENCIÓ FEDERACIÓ BALEAR 
DE VELA 

7741,42 
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

19/05/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

BESTRETA 50% SUBVENCIÓ FEDERACIÓ DE 
TENNIS TAULA DE 
LES ILLES BALEARS 

4721,62 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

19/05/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES FUNCIONAMENT 
ORDINARI LA MISERICÒRDIA 

? 187,4 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

19/05/14 APROVAR 
EXPEDIENT 
CONTRACTACIÓ 

APROVACIÓ EXPEDIENT CONTRACTACIÓ 
ASSEGURANÇA DE VIDA I ACCIDENTS 
DELS BOMBERS DEL CONSELL DE 
MALLORCA 

? 35000 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20/05/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

APROVACIÓ LIQUIDACIÓ PREU PÚBLIC 
CONTROL DE QUALITAT DE LES OBRES 
PÚBLIQUES A LES CARRETERES 

MELCHOR 
MASCARÓ S.A. 

215,48 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20/05/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

APROVACIÓ LIQUIDACIÓ PREU PÚBLIC 
CONTROL DE QUALITAT DE LES OBRES 
PÚBLIQUES A LES CARRETERES 

AGLOMERADOS 
MALLORCA S.A. 

1284,96 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20/05/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

APROVACIÓ LIQUIDACIÓ PREU PÚBLIC 
CONTROL DE QUALITAT DE LES OBRES 
PÚBLIQUES A LES CARRETERES 

FIRMES Y 
ASFALTOS DEL SUR 
S.L. 

784,29 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20/05/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

APROVACIÓ LIQUIDACIÓ PREU PÚBLIC 
CONTROL DE QUALITAT DE LES OBRES 
PÚBLIQUES A LES CARRETERES 

UTE SEGUNDO 
CINTURÓN PALMA 

7246,05 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20/05/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

APROVACIÓ LIQUIDACIÓ PREU PÚBLIC 
CONTROL DE QUALITAT DE LES OBRES 
PÚBLIQUES A LES CARRETERES 

UTE FCC 
CONSTRUCCIÓN 
S.A. I AMER E HIJOS 
S.A. 

10734,72 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20/05/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

APROVACIÓ LIQUIDACIÓ PREU PÚBLIC 
CONTROL DE QUALITAT DE LES OBRES 
PÚBLIQUES A LES CARRETERES 

UTE CONEXIÓN 
MOLINAR 

4794,06 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20/05/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

APROVACIÓ LIQUIDACIÓ PREU PÚBLIC 
CONTROL DE QUALITAT DE LES OBRES 
PÚBLIQUES A LES CARRETERES 

MELCHOR 
MASCARÓ S.A. 

135,68 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20/05/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

APROVACIÓ LIQUIDACIÓ PREU PÚBLIC 
CONTROL DE QUALITAT DE LES OBRES 
PÚBLIQUES A LES CARRETERES 

UTE EIX CENTRAL 3099,79 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20/05/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

APROVACIÓ LIQUIDACIÓ PREU PÚBLIC 
CONTROL DE QUALITAT DE LES OBRES 
PÚBLIQUES A LES CARRETERES 

COMSA S.A. 843,67 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20/05/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

APROVACIÓ LIQUIDACIÓ PREU PÚBLIC 
CONTROL DE QUALITAT DE LES OBRES 
PÚBLIQUES A LES CARRETERES 

UTE EIX PONENT 
LLEVANT 

3206,62 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20/05/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT 100% APORTACIÓ ANUAL INSTITUCIÓ 
PÚBLICA ANTONI M. 
ALCOVER 

15000 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20/05/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES FUNCIONAMENT 
ORDINARI LLAR DE LA JOVENTUT 

? 2615,51 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20/05/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

BESTRETA 50% SUBVENCIÓ FEDERACIÓ DE 
KARATE DE LES 
ILLES BALEARS 

8854,64 
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20/05/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

BESTRETA 50% SUBVENCIÓ FEDERACIÓ BALEAR 
DE PETANCA 

1575 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20/05/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

BESTRETA 50% SUBVENCIÓ FEDERACIÓ BALEAR 
DE TIR DE FONA 

2700 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20/05/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

BESTRETA 50% SUBVENCIÓ FEDERACIÓ DE 
CICLISME DE LES 
ILLES BALEARS 

8931,41 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20/05/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

BESTRETA 50% SUBVENCIÓ FEDERACIÓ BALEAR 
DE BOXA 

1701 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20/05/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

BESTRETA 50% SUBVENCIÓ FEDERACIÓ BALEAR 
DE BADMINTON 

3699 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20/05/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

BESTRETA 50% SUBVENCIÓ FEDERACIÓ 
D'ATLETISME DE 
LES ILLES BALEARS 

11250,23 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20/05/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

BESTRETA 50% SUBVENCIÓ FEDERACIÓ BALEAR 
D'ACTIVITATS 
SUBAQUÀTIQUES 

4081,83 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20/05/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

COMISSIÓ PER PERCENTATGE DE 
DESCOMPTE DE TPV 

CAIXABANK S.A.  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20/05/14 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA DEFINITAVA 
CONTRACTE RELATIU AL SERVEI 
D'AUDITORIES 

SBERT & 
ASOCIADOS 
AUDITORES S.L. 

1000 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20/05/14 ENDOSSAMENT 
FACTURES 
ENTITATS 
BANCÀRIES 

ENDÓS CERTIFICACIÓ 35 OBRA PROJECTE 
DE CONSERVACIÓ INTEGRAL DE LA MA-13 

UTE CONSERVACIÓ 
EIX CENTRAL / 
MELCHOR 
MASCARÓ S.A.U. / 
BANCO SABADELL 

521291,03 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

18/06/14 ABONAMENT 
CURSOS 

GRATIFICACIO PER LA REALITZACIO D'UN 
CURS  

CRS 1656 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

18/06/14 REDUCCIÓ 
JORNADA LABORAL 

REUDCCIO JORNADA EMB  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/05/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES FUNCIONAMENT 
ORDINARI LLAR DE LA INFÀNCIA 

? 21442,88 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/05/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES FUNCIONAMENT 
ORDINARI SERVEIS GENERALS 

? 27713,02 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/05/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

LIQUIDACIÓ PROVISIONAL TAXA ACCÉS 
PARC DRAGONERA MARÇ I ABRIL 2014 

ARMADORES DE 
PAGUERA S.L. 

409 
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/05/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

LIQUIDACIÓ PROVISIONAL TAXA ACCÉS 
PARC DRAGONERA MARÇ I ABRIL 2014 

CRUCEROS 
MARGARITA C.B. 

2549 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/05/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

LIQUIDACIÓ PROVISIONAL TAXA ACCÉS 
PARC DRAGONERA MARÇ I ABRIL 2014 

WATERTAXI S.L. 18 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/05/14 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ DE FIANÇA EXP. RCD 027/2014 R.M.S. 317 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/05/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

CONCESSIÓ BESTRETA 50% SUBVENCIÓ FEDERACIÓ BALEAR 
D'ESCACS 

4364,93 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/05/14 ALTRES REVOCACIÓ PARCIAL ORDRE 
D'ABONAMENT  

GREMI D'EDITORS 58476,93 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/05/14 ALTRES APROVACIÓ LIQUIDACIÓ CONTRACTE 
SERVEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS 
LABORALS 

GRUPO MGO S.A. 0 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/05/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES FUNCIONAMENT 
ORDINARI LLAR DE LA INFÀNCIA 

? 166,58 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/05/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES FUNCIONAMENT 
ORDINARI LLAR DE LA INFÀNCIA 

? 166,58 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/05/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES FUNCIONAMENT 
ORDINARI LLAR DE LA INFÀNCIA 

? 166,58 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

19/02/14 DEVOLUCIÓ 
INGRESSOS 

DEVOLUCIÓ INGRESSOS INDEGUTS BLIENNO S.L. 32,3 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/05/14 ALTRES ANUL·LACIÓ SALDO PENDENT DRET 
RECONEGUT PER INFRACCIÓ 
URBANÍSTICA 

I.M.L.M. 58951,24 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/05/14 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 025/2014 SYSTEM PLAC 
TABIQUES Y 
TECHOS S.L. 

1079,42 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/05/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

CONCESSIÓ BESTRETA 100% APORTACIÓ 
ORDINÀRIA 2014 

CONSORCI 
INSTITUT D'ESTUDIS 
BALEÀRICS 

9000 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20/05/14 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ DE BESTRETA DE CAIXA 
FIXA 

RECAPTACIÓ 1284,58 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/05/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT BESTRETA 50% SUBVENCIÓ FEDERACIÓ BALEAR 
DE TAEKWONDO 

4594,5 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/05/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT BESTRETA 50% SUBVENCIÓ FEDERACIÓ BALEAR 
D'ESCACS 

4364,94 
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/05/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT BESTRETA 50% SUBVENCIÓ FEDERACIÓ BALEAR 
DE BALL ESPORTIU 

1500 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/05/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES FUNCIONAMENT 
ORDINARI LLAR DE LA INFÀNCIA 

? 166,58 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

22/05/14 ENDOSSAMENT 
FACTURES 
ENTITATS 
BANCÀRIES 

ENDÓS CERTIFICACIÓ 52 DEL PROJECTE 
DE CONSERVACIÓ DE LA XARXA DE 
CARRETERES DEL CONSELL DE 
MALLORCA ZONA 8 

MELCHOR 
MASCARÓ SAU / 
BANCO SABADELL 

58496,64 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23/05/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES FUNCIONAMENT 
ORDINARI SERVEIS GENERALS 

? 106,58 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23/05/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT FACTURES FUNCIONAMENT 
ORDINARI SERVEIS GENERALS 

? 636,3 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23/05/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES NETEJA EDIFICIS 
CONSELL DE MALLORCA 

KLÜH LINAER S.L. 22045,72 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23/05/14 ALTRES DECLARACIÓ DE CRÈDIT INCOBRABLE M.P.M. 6416,55 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23/05/14 ALTRES DECLARACIÓ DE CRÈDIT INCOBRABLE P.J.M.T. 25847,27 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26/05/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT BESTRETA 50% SUBVENCIÓ FEDERACIÓ BALEAR 
DE PIRAGÜISME 

9788,73 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23/05/14 ALTRES DECLARACIÓ DE CRÈDIT INCOBRABLE P.J.M.T. 25847,27 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26/05/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT BESTRETA 50% SUBVENCIÓ FEDERACIÓ DE 
GIMNÀSTICA DE LES 
ILLES BALEARS 

14393,55 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26/05/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT EXPROPIACIÓ FORÇOSA M.A.G. 15,39 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26/05/14 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ DE BESTRETA DE CAIXA 
FIXA 

RECAPTACIÓ 299,08 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26/05/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES FUNCIONAMENT 
ORDINARI SERVEIS GENERALS 

? 3314,06 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

27/05/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT BESTRETA 50% SUBVENCIÓ FEDERACIÓ BALEAR 
D'HANDBOL 

5673,35 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

27/05/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT BESTRETA 50% SUBVENCIÓ FEDERACIÓ BALEAR 
DE TIR AMB ARC 

2970 
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

27/05/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES FUNCIONAMENT 
ORDINARI LA MISERICÒRDIA 

? 650,38 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

27/05/14 ALTRES DECLARACIÓ COM A EFECTES NO 
UTILITZABLES LES MOTOCICLETES 
DAELIM NS 125 MATRÍCULA 4234BTH I 
YAMAHA YASO PW50 MATRÍCULA 
C3032BNX 

?  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

27/05/14 ALTRES CANCEL·LACIÓ DIPÒSIT PREU JUST JURAT 
FINCA 10 OBRA ANDRATX-PORT 
D'ANDRATX 

? 1512,05 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

27/05/14 INICIAR EXPEDIENT INICI EXPEDIENT CONTRACTACIÓ DOS 
EQUIPS MULTIFUNCIÓ I IMPRESSORA 
LÀSER PER A LA D.I. DE F. PÚBLICA 

?  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

27/05/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT INTERESSOS DE DEMORA 
PER QUOTA IMPAGADA PRÉSTEC 

TESORO PÚBLICO 908,72 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

28/05/14 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

JUSTIFICACIÓ DE BESTRETA DE CAIXA 
FIXA 

DEPARTAMENT 
D'URBANISME I 
TERRITORI 

2562,69 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

28/05/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES FUNCIONAMENT 
ORDINARI LLAR DE LA INFÀNCIA 

? 223,29 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

28/05/14 ENDOSSAMENT 
FACTURES 
ENTITATS 
BANCÀRIES 

ENDÓS CERTIFICACIÓ 35 PROJECTE DE 
CONSERVACIÓ INTEGRAL DE LA XARXA 
DE CARRETERES DEL CONSELL DE 
MALLORCA EIX PONENT-LLEVANT 

UTE CONSERVACIÓ 
EIX PONENT-
LLEVANT / BBVA 

514121,9 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

29/05/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT BESTRETA 50% SUBVENCIÓ FEDERACIÓ 
D'HÍPICA DE LES 
ILLES BALEARS 

4471,2 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

29/05/14 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 044/2014 A.O.S. 3725,39 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

29/05/14 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 043/2014 J.P.I. 797,5 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

29/05/14 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 041/2014 F.C.P. 573,85 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

29/05/14 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 040/2014 C.S.M. 3180,8 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

29/05/14 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 012/2014 GESTORIA DE 
VIDRE DE SES 
VELES S.L. 

2105,79 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

29/05/14 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 006/2014 BANCA MARCH S.A. 19031,54 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

29/05/14 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 005/2014 BANCA MARCH S.A. 3322,38 
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

29/05/14 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 047/2014 M.G.V. 1058,82 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

29/05/14 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 048/2014 L.R.F. 2668,19 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

29/05/14 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 051/2014 CASINO DE 
MALLORCA S.A. 

7283,34 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

29/05/14 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 053/2014 LA PALOMA REAL 
ESTATE S.L. 

767,29 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

29/05/14 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 052/2014 OXTON S.L. 6389,05 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

29/05/14 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 054/2014 B.C.S. 92,66 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

29/05/14 DEVOLUCIÓ FIANÇA DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP. RCD 049/2014 VERMAQ 2003, S.L. 301,28 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30/05/14 ALTRES LIQUIDACIÓ CONTRACTE 
SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA 
CONSELL DE MALLORCA 

ENDESA ENERGIA 
S.A. 

0 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30/05/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ABONAMENT DESPESES FUNCIONAMENT 
ORDINARI SERVEIS GENERALS 

? 597,36 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30/05/14 DEIXAR SENSE 
EFECTE 

DEIXAR SENSE EFECTE EXPEDIENT 
ALIENACIÓ VEHICLES AUTOESCALES 
PEGASO 1223 MATRÍCULA PM3823AJ I 
PEGASO 1217 MATRÍCULA PM4848AJ 

?  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

27/06/14 PRORROGA 
INTERINITAT 

PRORROGA PRESTACIO SERVEIS REGIM 
INTERINITAT PER ACUMULACIO TASQUES 

AIMV  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

27/06/14 PRORROGA 
INTERINITAT 

PRORROGA PRESTACIO SERVEIS REGIM 
INTERINITAT PER ACUMULACIO TASQUES 

CGO  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30/06/14 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

CONCESSIO BESTRETA  CCT 3229 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30/06/14 INICIAR EXPEDIENT EXPEDIENT AJUDA ESCOLARITAT AJGS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30/06/14 ABONAMENT 
CURSOS 

GRATIFICACIO PER EALITZACIO CURS JBV 2025 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30/06/14 ALTRES ABONAMENT TRIENNIS RPO  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

27/06/14 BORSA INTERINS CONVOCATORIA 2 BORSES  TECNIC AUX 
INFORMATICA  MITJANÇANT CONCURS 
MERITS 

ALTRES  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23/06/14 ALTRES SOL·LICITUD PRESENTADA AL CI PER 9 
BOMBERS  RESPECTE DE PREFERENCIES 
EN L'ADJUNDICACIO LLOCS TREBALL 

PERSONAL ADSCRIT 
COS BOMBERS  

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/07/14 PERMIS 
MATERNITAT/PATER
NITAT 

LLICENCIA/PERMIS/INCAPACITAAT 
TEMPORAL - PERMIS PATERNITAT 

SFB  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/07/14 CONCESSIÓ 
LLICÈNCIA 

LLICENCIA/ PERMIS/INCAPACITAT 
TEMPORAL - LLICENICA ESPECIAL PER 
ASSUMPTES PROPIS 

CQB  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/07/14 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

HORES EXTRAORDINARIES JBPF  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/07/14 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

HORES EXTRAORDINARIES PERSONAL ADSCRIT 
A VICEPRESIDENCIA 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS  

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/07/14 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

HORES EXTRAORDINARIES PERSONAL ADSCRIT 
VICEPRESIDENCIA 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/07/14 REDUCCIÓ 
JORNADA LABORAL 

REDUCCIO JORNADA LABORAL MMM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13/07/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

RECONEIXEMENT HORES PER FORMACIO VRV  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13/07/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

RECONEIXEMENT HORES PER FOMACIO PMRB  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

01/07/14 BORSA INTERINS CONVOCATORIA 2 BORSES MECANIC/A 
INSPECTOR/A PER SERVEI ITV 

ALTRES  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30/06/14 FINALITZACIÓ 
CONTRACTE 
LABORAL 

BAIXA - FI PERIODE CONTRACTE JFCL  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30/06/14 CESSAMENT EN 
LLOC DE TREBALL 

CESSAMENT EN LOC TREBALL - RENUNCIA 
/ BAIXA VOLUNTARIA 

BMR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

01/07/14 NOMENAMENT 
FUNCIONARI INTERÍ 

NOMENAMENT I/O PRESA POSSESSIO 
LLOC TREBALL 8ART 10.1.a LLEI 7/2007 I 
ART 15.2.a LLEI 3/2007) 

RPM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

30/06/14 EFECTES PER 
JUBILACIÓ 

AJUDA ECONOMICA PER JUBILACIO AHP 2292,03 
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

01/07/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI JABG  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

01/07/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI ARB  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

01/07/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI IAM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

01/07/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI ACG  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

01/07/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI JLSP  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

01/07/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI MRO  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

01/07/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI BBP  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

01/07/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI JCG  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

01/07/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI FZA  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

01/07/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI FXCR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

01/07/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI ELA  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

01/07/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI ALR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

01/07/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI BMS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

01/07/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI GMM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

01/07/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI JJRF  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

01/07/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI MSM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

01/07/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI JCTH  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

01/07/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI MATL  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

01/07/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT DE TRIENNI MPVB  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

01/07/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI FJPI  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

01/07/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI JJM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

01/07/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI GSF  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

01/07/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI MCS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

01/07/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI GAM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

01/07/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI BOB  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

01/07/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI LSL  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

01/07/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI GACT  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

01/07/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI MMBB  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

01/07/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI MCPB  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

01/07/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI JML  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

01/07/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI JDM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

01/07/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI LRS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

01/07/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI JVJ  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

01/07/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI OJB  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20/06/14 CONCESSIÓ 
LLICÈNCIA 

LLICENCIA / PER IS / INCAPACITAT 
TEMPORAL - LLICENCIA ESPECIAL PER 
ASSUMPTES PROPIS 

MME  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20/06/14 CONCESSIÓ 
LLICÈNCIA 

LLICENCIA / PERMIS / INCAPACITAT 
TEMPORAL - LLICENCIA ESPECIAL PER 
ASSUMPTES PROPIS 

MALV  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

21/06/14 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLICENCIA / PERMIS / INCAPACITATA 
TEMPORAL  - IT COMPLEMENT 100% 

MMCC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20/06/14 REDUCCIÓ 
JORNADA LABORAL 

REDUCCIO JORNADA  JABB  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20/06/14 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

HORES EXTRAORDINARIES PERSONAL ADSCRIT 
AL TEATRE 
PRINCIPAL 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20/06/14 COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

NOMENAMENT I/O PRESA POSSESSIO 
LLOC TREBALL - ART 92BIS7 LLEI 7/1985 
REGUALDORA DE BASES DEL REGIMEN 
LOCAL 

PRM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

24/06/14 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLICENCIA / PERMIS / INCAPACITAT 
TEMPORAL - IT COMPLEMENT 100% 

AGG  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/06/14 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLICENCIA / PERMIS / INCAPACITAT 
TEMPORAL - IT COMPLEMENT 100% 

ABS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26/06/14 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) 

AJGS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26/06/14 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

KKUCEBUCA / PERMIS / INCAPACITAT 
TEMPORAL - IT COMPLEMENT 100% 

FLA  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26/06/14 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLICENCIA / PERMIS / INCAPACITAT 
TEMPORAL -  IT COMPLEMENT 100% 

RMCR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

01/07/14 RECONEIXEMENT 
DE TRIENNI 

RECONEIXEMENT TRIENNI MIBV  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26/06/14 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

HORES EXTRAORDINARIES MVF  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26/06/14 CESSAMENT EN 
LLOC DE TREBALL 

CESSAMENT EN LLOC TREBALL CSG  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/06/14 CONTRACTACIÓ 
PERSONAL 
LABORAL 

CONTRACTACIO REGIM LABORAL PRACTIC 
TOPOGRAFIC  PER DPT URBANISME I 
TERRITORI 

MPM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

24/06/14 ALTRES RENUNCIA REDUCCIO JORNADA PER 
CURA FILLS 

DFS  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

24/06/14 REDUCCIÓ 
JORNADA LABORAL 

REDUCCIO JORNADA  MSFR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

24/06/14 EFECTES PER 
JUBILACIÓ 

JUBILACIO PARCIAL  MGJ  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/06/14 ALTRES SOL·LICITUD FLEXIBILITAT HORARIA  CLC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/06/14 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

CONCESSIO COMPLEMENTS 
PRODUCTITAT - MAIG 2014 

PERSONAL ADSCRIT 
SERVEI BOMBERS  

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/06/14 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

CONCESSIO COMPLEMENT 
PRODUCTIVITAT SOTS-OFICIALS SERVEI 
BOMBERS PER GUARDIES LOCALITZACIO 

PERSONAL ADSCRIT 
AL COS BOMBERS  

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/06/14 ABONAMENT 
CURSOS 

CONCESSIO COMPLMENT PRODUCTIVITAT 
CAP SERVEI BOMBERS  PER GUARDIES 
LOCALITZACIO 

SRV 4283,1 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/06/14 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

CONCESSIO COMPLEMENT 
PRODUCTIVITAT SERGENTS/CAP ZONA 
SERVEI BOMBERS PER GUARDIES 
LOCALITZACIO JUNY 2014 

PERSONAL ADSCRIT 
AL COS BOMBERS  

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

20/06/14 ALTRES INCOACIO EXPEDIENT DISCIPLINARI 
FUNCIONARIA INTERINA 

ELR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23/06/14 REDUCCIÓ 
JORNADA LABORAL 

REDUCCIO JORNADA  AGE  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23/06/14 INICIAR EXPEDIENT EXPEDIENT AJUDA PER ESCOLARITAT AGE  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23/06/14 PERMIS 
MATERNITAT/PATER
NITAT 

LLICENCIA / PERMIS / INCAPACITAT 
TEMPORAL - FINALITZACIO PERMIS 
PATERNITAT 

AGE  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23/06/14 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLICENCIA / PERMIS / INCAPACITAT 
TEMPORAL  -  IT COMPLEMENT 100% 

MYAN  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23/06/14 REDUCCIÓ 
JORNADA LABORAL 

REDUCCIO JORNADA  CFT  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

12/06/14 NOMENAMENT 
FUNCIONARI INTERÍ 

NOMENAMENT I/O PRESA POSSESSIO 
LLOC TREBALL (ART 10.1.c LLEI 7/2007 I 
ART 15.2.d LLEI /3/2007) 

MMCB  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

12/06/14 NOMENAMENT 
FUNCIONARI INTERÍ 

NOMENAMENT I/O PRESA POSSESSIO 
LLOC TREBALL (ART 10.1.c LLEI 7/2007 I 
ART 15.2.d LLEI /3/2007) 

MMCB  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

19/06/14 CESSAMENT EN 
LLOC DE TREBALL 

CESSAMENT EN LLOC TREBALL MSRH  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

19/06/14 CESSAMENT EN 
LLOC DE TREBALL 

CESSAMENT EN LLOC TREBALL MSRH  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16/06/14 CESSAMENT EN 
LLOC DE TREBALL 

CESSAMENT LLOC TREBALL  PMR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

18/06/14 CESSAMENT EN 
LLOC DE TREBALL 

CESSAMENT LLOC TREBALL  RPM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

12/06/14 PERMIS 
MATERNITAT/PATER
NITAT 

LLICENCIA /PERMIS / INCAPACITAT 
TEMPORAL  - AMPLIACIO LLICENCIA 
PATERNITAT 

EML  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

18/06/14 CONCESSIÓ 
LLICÈNCIA 

LLICENCIA / PERMIS / INCAPACITAT 
TEMPORAL - LLICENCIA SENSE SOU 

MRDS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

11/06/14 CONCESSIÓ 
LLICÈNCIA 

LLICENCIA / PERMIS / INCAPACITAT 
TEMPORAL - LLICENCIA SENSE SOU 

AJS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

27/06/14 RETENCIONS DE 
NÒMINES 

RETENCIONS JUDICIALS I 
ADMINISTRATIVES APLICADES AL 
PERSONAL DEL CIM  DINS NOMINA JUNY 
2014 

PERSONAL ADSCRIT 
AL CIM 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

27/06/14 APROVACIÓ 
NÒMINA 

APROVACIO NOMINA JUNY 2014 PERSONAL ADSCRIT 
AL CIM 

5573965,81 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

02/07/14 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

AUTORITZACIO, DISPOSICIO I 
RECONEIXEMENT DESPESA INGRES 
QUOTES SEGURETAT SOCIAL JUNY 2014 

TRESORERIA 
GENERAL 
SEGURETAT SOCIAL  

1104081 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

11/06/14 CONCESSIÓ 
LLICÈNCIA 

LLICENCIA / PERMIS /  INCAPACITAT 
TEMPORAL - PERMIS N NO RETRIBUIT 

CRR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16/06/14 ALTRES BAIXA - JUBILACIO ANTICIPADA  CNB  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16/06/14 FINALITZACIÓ 
CONTRACTE 
LABORAL 

BAIXA  -  FI  PERIODE CONTRACTE MPR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16/06/14 ALTRES LLICENCIA / PERMIS / INCAPACITAT 
TEMPORAL 

JMBG  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

11/06/14 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLICENCIA / PERMIS / INCAPACITAT 
TEMPORAL - IT COMPLEMENT 100%  

JFMG  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

26/05/14 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLICENCIA / PERMIS / INCAPACITAT 
TEMPORAL - IT COMPLEMENT 100%  

 RFT  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

12/06/14 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLICENCIA  / PERMIS / INCAPACITAT 
TEMPORAL - IT COMPLEMENT 100% 

PMR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

12/06/14 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLICENCIA / PERMIS / INCAPACITAT 
TEMPORAL - IT COMPLEMENT 100% 

MNGB  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

27/06/14 CONCESSIÓ 
LLICÈNCIA 

LLICENCIA/ PERMIS / INCAPACITAT 
TEMPORAL - PERMIS NO RETIBUIT  

ACR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/07/14 INICIAR EXPEDIENT EXPEDIENT AJUDA PER ESCOLARITAT SFB  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/07/14 ALTRES BAIXA - RENUNCIA / BAIXA VOLUNTARIA CTA  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/07/14 REDUCCIÓ 
JORNADA LABORAL 

REDUCCIO JORNADA  SFB  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/07/14 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

HORES EXTRAORDINARIES  PERSONAL ADSCRIT 
DPT URBANISME I 
TERRITORI 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

07/07/14 ALTRES LLICENCIA / PERMIS / INCAPACITAT 
TEMPORAL - IT COMPLEMENT 100% 

FLA  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/07/14 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

CONCESSIO BESTRETA  MABM 1578,84 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

09/07/14 PERMIS 
MATERNITAT/PATER
NITAT 

LLICENCIA / PERMI / INCAPACITAT 
TEMPORAL - PATERNITAT  

FXBS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

07/07/14 BORSA INTERINS LLISTA DEFINITIVA PER 2 BORSES Ts 
LLICENCIAT EN DRET  PEL SISTEMA DE 
CONCURS DE MERITS  

ALTRES  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/07/14 ALTRES SOL·LICITUD  FLEXIBILITAT HORARIA FFF  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/07/14 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLICENCIA / PERMIS / INCAPACITAT 
TEMPORAL - IT COMPLEMENT 100% 

SFB  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/07/14 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

CONCESSIO BESTRETA JMM 1773,88 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

03/07/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

RECONEIXMENT COMPUT HORES 
FORMACIO 

FCV  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/07/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

RECONEIXEMENT COMPUT HORES 
FORMACIO 

MCVS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

08/07/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

RECONEIXEMENT COMPUT HORES 
FORMACIO 

MCVS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16/06/14 INICIAR EXPEDIENT EXPEDIENT AJUDA PER ESCOLARITAT FMP  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13/06/14 ALTRES INCLUSIO ADEQUACIO NOMINA 
RETRIBUCIONS I ABONAMENT I 
ABONAMENT ENDERRERIMENENTS 
CONSEQUENCIA  ACIRD EXECYCUI 
SEBTEBCUA 132/2014 TSJIB 

PERSONAL ADSCRIT 
COS BOMBERS  

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13/06/14 INICIAR EXPEDIENT EXPEDIENT AJUDA PER ESCOLARITAT MMNM  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13/06/14 INICIAR EXPEDIENT EXPEDIEN AJUDA PER ESCOLARITAT MMCB  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

10/06/14 PRORROGA 
INTERINITAT 

PROORROGA PRESTACIO SERVEIS REGIM 
INTERINITAT PER EXECUCIO PROGRAMA 
TEMPORAL 

MASC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16/06/14 ALTRES AJUDA MINUSVALIDESA MNM 201,14 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16/06/14 CONTRACTACIÓ 
PERSONAL 
LABORAL 

CONTRACTACIO REGIM LABORAL  
AUXILIAR ADMINISTRATIVA PER DPT 
URBANISME I TERRITORI 

MPR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13/06/14 ALTRES ABONAMENT TRIENNI  FMP  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

12/06/14 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

CONCESSIO BESTRETA GBF 1964,76 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13/06/14 ABONAMENT 
CURSOS 

GRATIFICACIO PER REALITZACIO CURS GPM 2095 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

19/06/14 CONCESSIÓ 
BESTRETA 

CONCESSIO BESTRETA  APL 1566 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

18/06/14 INICIAR EXPEDIENT EXPEDIENT AJUDA PER ESCOLARITAT FMS  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

12/06/14 ABONAR HORES 
EXTRAORDINÀRIES 

HORES EXTRAORDINARIES  JSG  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13/06/14 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

RELACIO FACTURES 54/92060/20140611 
DPT HISENDA I FUNCIO PUBLICA 

PERSONES 
FISIQUES I 
JURIDIQUES 

5376,03 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13/06/14 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

RELACIO FATURES 54/92060/20140612 DPT 
HISEDA I FUNCIO PUBLICA 

PERSONES 
FISIQUES I 
JURIDIQUES  

3744 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

10/06/14 AUTORITZAR I 
DISPOSAR UNA 
DESPESA 

RELACI FACTURES 54/22110/20140610 PER 
RECEPTES DISPENSADES PERSONAL CIM 
ABRIL 2014 

COL·LEGI OFICIAL 
FARMACEUTICS 
ILLES BALEARES 

2422,94 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16/06/14 ALTRES FIXACIO AMPLIACIO JORNADA JORSC 
TREBALL GESTOR/A EMERGENCIES 
SERVEI BOMBERS EN MARC MODIFICACIO 
GENERAL RLT 

PERSONAL ADSCRIT 
AL SERVEI DE 
BOMBERS 
(GESTORS)  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16/06/14 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

RECTIFICACIO EN PART RESOLUCIO 
PRORROGA NOMENAMENT INTERI  

CBR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16/06/14 ALTRES SOL·LICITUD COMISSIO SERVEIS PER 
PROVEIMENT LLOC TREBALL SECRETARI/ 
ARIA   INTERVENTOR DPT COOPERACIO 
LOCAL 

PMR  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

16/06/14 ALTRES RESOLUCIO SOBRE SOL·LICITD 
INFORMACIÓ QUE HA FET COMITE 
EMPRESA CIM  

DI HISENDA I 
FUNCIO PUBLICA 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

27/05/14 ALTRES IMPARTICIO ACTIVITAT FORMATIVA CURS 
COMUDCCIO 4X4 (SEGON NIVELL) 

JPB  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

10/06/14 ALTRES INCREMENT IMPORT ANUAL ESTABLERT 
AL PUNT 5-B INSTRUCCIONS PER 
CONCESSIO COMPLEMENT 
PRODUCTIVITAT APROVADES PLE DATA 2 
JULIOL 2009 

PERSONAL ADSCRIT 
AL SERVEI 
BOMBERS (GESTOR 
EMERGENCIES) 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

13/06/14 ALTRES COMPLIMENT SENTENCIA  Nº 77/2014 6 
MARÇ DE 20144 DE TSJIB, SOBRE 
DEMANDA INTERPOSADA CONTRA CIM  

SFS I ECL  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

17/06/14 ALTRES COMPLIMENT OBLIGACIO PAGAMENT 
INDEMNITZACIONS I SALARIS TRAMITACIO   

MMVS/CFL/SBC  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

12/06/14 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

CONCESSIO COMPLEMENT 
PRODUCTIVITAT 

TOP 750 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23/06/14 ABONAR 
COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT O 
GRATIFICACIÓ 

CONCESSIO COMPLEMENT 
PRODUCTIVITAT 

PERSONA ADSCRIT 
DPT URBANISME I 
TERRITORI 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/06/14 RECTIFICAR 
RESOLUCIÓ 

RECTIFICACIO ERRADA MATERCRIA 
RESOLUCIO CONSELLERA HISEDA I 
FUNCIO PUBLICA DE 2 JUNY DE 2014 
SOBRE COMPLIMENT SENTENCIA Nº 18 16-
01-2014  

ALTRES  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/06/14 ALTRES COMPLIMENT SENTECIA Nº 52/2014 DE 24 
FEBRER  DE 2014 TSJIB SOBRE EMANDA 
QUE INTERPOSA JCA 

CONSELL INSULAR 
DE MALLORCA 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

25/06/14 ALTRES COMPLIMENT SENTENCIA Nº 47/2014 DATA 
17 FEBRER 2014  TSJIB SOBRE DEMANDA 
QUE INTERPOSA MPT 

CONSELL INSULAR 
DE MALLORCA 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

04/07/14 NOMENAMENT 
FUNCIONARI INTERÍ 

NOMENAMENT I/O PRESA POSSESSIO 
LLOC TREBALL 
(ART 10.1.b LLEI 7/2007 I ART 15.2.b LLEI 
3/2007)  

CTA  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

07/07/14 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)  

CTB  

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

07/07/14 RECONEIXEMENT 
100% 
RETRIBUCIONS IT 

LLICENCIA / PERMIS / INCAPACITAT 
TEMPORAL - IT COMPLEMANET 100% 

CAMJ  
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DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

07/07/14 ALTRES INCLUSIO NOMINA AJUDES PROTESIS  PERSONAL ADSCRIT 
AL CIM  

2748,45 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

10/06/14 ALTRES INCREMENT IMPORT ANUAL ESTRABLERT 
PUNT 5-B INSTRUCCIONS PER CONCESSIO 
COMPLEMENTS PRODUCTIVITAT 
APROVADES PLE 2-7-2014 PER 2013 

PERSONAL ADSCRIT 
AL SERVEI 
BOMBERS ( 
GESTORS 
EMERGENCIES) 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

10/06/14 ALTRES INCREMENT IMPORT ANUAL ESTRABLERT 
PUNT 5-B INSTRUCCIONS PER CONCESSIO 
COMPLEMENTS PRODUCTIVITAT 
APROVADES PLE 2-7-2014 PER 2014 

PERSONAL 
ADSCRITS AL 
SERVEI DE 
BOMBERS 
(GESTORS 
D'EMERGENCIES) 

 

DEPARTAMENT 
HISENDA I 
FUNCIÓ 
PÚBLICA 

23/06/14 EFECTES PER 
JUBILACIÓ 

JUBILACIO - JUBILACIO FORÇOSA AHP  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

12/06/14 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT 

EN COMISSIÓ DE SERVEIS PER ASSISTIR 
AL CURS BÀSIC INICIACIÓ A L'INFORME 
PERICIAL 

C.H.M.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

16/06/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2014/059 M.M.C.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

13/06/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2014/017 ROMEO'S PORT 
D'ANDRATX 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

13/06/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2014/067 AJUNTAMENT 
CALVIÀ 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

10/06/14 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2014002159 J.Q.V.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

10/06/14 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2014006164 O.K.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

10/06/14 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2014001917 JF.P.T.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

10/06/14 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2014007685 J.R.B.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

10/06/14 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2013011471 I.L.G.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

10/06/14 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2013009085 L.B.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

10/06/14 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2014005163 WINDMILL 
PROPERTIES, SL 
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

10/06/14 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2014006750 S.S.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

12/06/14 ALTRES INTERÈS GENERAL EXPT. 000029/2014-XIG MA.B.N.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

12/06/14 ALTRES INTERÈS GENERAL EXPT. 000080/2012-XIG A.V.C.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

10/06/14 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000014/2014-HLSR CARRIX Y ROCAS 
S.L. 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

12/06/14 ALTRES INTERÈS GENERAL EXPT. 000034/2014-XIG A.P.M.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

12/06/14 ALTRES INTERÈS GENERAL EXPT. 000028/2013-XIG ENDESA 
DISTRIBUCIO 
ELECTRICA SLU 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

12/06/14 ALTRES INTERÈS GENERAL EXPT. 000010/2014-XIG C.B.LL.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

12/06/14 ALTRES INTERÈS GENERAL EXPT. 000027/2013-XIG A.E.S.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

03/06/14 ALTRES INTERÈS GENERAL EXPT. 000144/2012-XIG M.S.LL.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

03/06/14 ALTRES INTERÈS GENERAL EXPT. 000013/2014-XIG JJ.O.G.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

17/06/14 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 001597/2014 B.C.A.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

17/06/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2014/081 N.G.N.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

12/06/14 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 001111/2014 A.U.M.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

12/06/14 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 001936/2014 A 001942/2014 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

12/06/14 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 001612/2014 A.A.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

12/06/14 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME ACTIVITAT NO 
PERMANENT 

CLUB CICLISTA 
PÒRTOL-MARRATXÍ 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

13/06/14 ALTRES PERMIS PER DUR A TERME ACTIVITAT NO 
PERMANENT 

PENYA CICLISTA 
ESTABLIMENTS 
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

13/06/14 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME ACTIVITAT NO 
PERMANENT 

PENYA CICLISTA 
ANTONI GELABERT 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

17/06/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ DE FACTURES DEL SERVEI 
D'URBANISME NÚM. Q/1014/855 (15110) 

VARIOS/INTERVENCI
Ó GENERAL 

1804,74 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

11/06/14 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 001923/2014 A 001935/2014 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

10/06/14 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 001907/2014 A 001922/2014 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

09/06/14 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 003236/2013D O.B.B.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

09/06/14 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 001886/2014 A 001906/2014 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

11/06/14 DILIGÈNCIA PER FER CONSTAR CANVI DE PRESIDENT I 
VICEPRESIDENT DE LA JC SUP 51-02 LA 
FEMU 

VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

03/06/14 ALTRES INTERÈS GENERAL EXPT. 000012/2014-XIG E.M.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

02/06/14 INCLUSIÓ NÓMINA 
INDEMNITZACIÓ 

PER ASSISTÈNCIA DEL TRIBUNAL 
QUALIFICADOR PROVES 

M.G.LL./INTERVENCI
Ó GENERAL 

58,76 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

02/06/14 INCLUSIÓ NÓMINA 
INDEMNITZACIÓ 

PER L'ASSISTÈNCIA DEL TRIBUNAL 
QUALIFICADOR PROVES 

A.S.B./INTERVENCIÓ 
GENERAL 

64,44 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

02/06/14 INCLUSIÓ NÓMINA 
INDEMNITZACIÓ 

PER L'ASSISTÈNCIA DEL TRIBUNAL 
PROVES 

C.T.C. 64,44 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

02/06/14 INCLUSIÓ NÓMINA 
INDEMNITZACIÓ 

PER ASSISTÈNCIA DEL TRIBUNAL 
QUALIFICADOR DE LES PROVES 

MF.G.M./INTERVENC
IÓ GENERAL 

58,76 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

04/06/14 REINTEGRAMENT 
DRETS EXAMEN 

PER A L'OBTENCIÓ ACREDITACIÓ 
PROFESSIONAL 

J.P.C./INTERVENCIÓ 
GENERAL 

115,42 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

04/06/14 REINTEGRAMENT 
DRETS EXAMEN 

PER A L'OBTENCIÓ DE L'ACREDITACIÓ 
PROFESSIONAL 

AJ.S.G./INTERVENCI
Ó GENERAL 

115,42 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

12/06/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

RELACIÓ FACTURES DEL DEPARTAMENT 
D'URBANISME I TERRITORI Q/2014/842 

VARIS/INTERVENCIÓ 
GENERAL 

1225,84 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

02/06/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 10/12 ONZENA CERTIFICACIO UTE (FCC I AMER E 
HIJOS) 

968529,27 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

02/06/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 53/10 VINT-I-CINQUENA I DARRERA  MELCHOR 
MASCARÓ 

20192,67 
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

02/06/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 14M00155 FRA. A-147 TALLERES RAFAEL 
MIRALLES, SL 

4477 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

02/06/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 13M00855 TERCERA FACTURA SR L C 3291,2 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

02/06/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 18/2012 PRIMERA FACTURA EQUIPO ESTIU, SL 5387,53 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

03/06/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 13/2012/F/1/03 UTE ASISTENCIA EL 
MOLONAR 

227332,6 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

04/06/14 ADJUDICACIÓ 
EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ 

EXP 6/2014 REFORÇ FERM TRAM CAP 
FORMENTOR 

AMER E HIJOS, SA 776961,3 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

04/06/14 ADJUDICACIÓ 
EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ 

EXP 2/2014 AGLOMSA 328067,3 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

04/06/14 ALTRES EXP CM-72 FINCA 3 SRA A M A S  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

04/06/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIO DE FACTUJRES REF 
79/45300/2014043000 

EMPRESA DE 
SERVEIS MUNICIPAL 
DE MANACOR,SA 

122,58 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

04/06/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ FACTURES REF 
79/45300/2014050300 

RELACIO ADJUNTA 248,96 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

04/06/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIO FACTURES REF  
79/45300/2014050100 

SOLRED, SA 9438,46 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

05/06/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 18/2010-M1 VIAS Y 
CONTRUCCIONES, 
SA 

43666,32 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

05/06/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 33/10 TRENTA-CINQUENA 
CERTIFICACIÓ 

UTE CONSERVACIO 
INTEGRAL MA-13 

195450,95 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

05/06/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 33/10 FRA 4242 ELECTROHIDRULICA 
MANACOR, SA 

14027,86 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

05/06/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 26/11 UTE TUNELES 6283,7 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

19/06/14 ALTRES PERMÍS PER DUR A TERME ACTIVITAT NO 
PERMANENT 

PENYA CICLISTA 
ESTABLIMENTS 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

05/06/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 13/09 ABONAMENT CINQUANTA-
TRESENA CERTIFICACIÓ 

COMASA 211660,23 
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20/06/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2014/054 ARIS MINERVA SL  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

06/06/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIO DE FACTURES REF 
79/45300/2014050500 

RELACIÓ ADJUNTA 902,96 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

06/06/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 9/2012 FMF1 UTE SEGON 
CINTURO 

448242,28 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

06/06/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 38/11 ABONAMENT DISSETENA 
CERTIFICACIÓ 

UTE (ROIG I 
ELECTRONIC 
TRAFIC, SA) 

26568,3 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

09/06/14 APROVAR 
EXPEDIENT 
CONTRACTACIÓ 

REFORC FERM MA-3442 MURO - SINEU SENSE 
ESPECIFICAR 

443442,25 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

09/06/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 8/2012/F/0/01 ONZENA CERTIFICACIÓ UTE ( FCC I AMER E 
HIJOS) 

364050,28 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20/06/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2014/053 J.T.B.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

18/06/14 EXPEDICIÓ 
DOCUMENT 
EQUIVALENT 

NÚM. EXPT. 001611/2014 N.G.T.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

17/06/14 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 002002/2014 A 002041/2014 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

16/06/14 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 001985/2014 A 002001&2014 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

13/06/14 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 001943/2014 A 001984/2014 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

18/06/14 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 002042/2014 A 002064/2014 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

19/06/14 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 002065/2014 A 002084/2014 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20/06/14 EXPEDICIÓ 
DOCUMENT 
EQUIVALENT 

NÚM. EXPT. 001673/2014 C.B.G.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20/06/14 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 001431/2014 H.A.W.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

10/06/14 INICIAR EXPEDIENT APROVACIÓ REGLAMENT 
DESENVOLUPAMENT DE LA LLEI 2/2014 

VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

19/06/14 APROVAR 
FACTURES ADO 

APROVAR FACTURA NÚM. Q/2014/886 DEL 
DEPARTAMENT OT 

CANON ESPAÑA 
SA/INTERVENCIÓ 
GENERAL 

1016,4 
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

10/06/14 DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP 4/10  BUREAU VERITAS 
ESPAÑOL, SA. 

1920 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

10/06/14 ALTRES CLASSIFICACIÓ PROPOSTES PROYECTOS 
PAISAJÍSTICOS DE 
BALEARES, SL 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

10/06/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 175 ADD 18 SRA M F C R I 
ALTRES 

30965428,46 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

10/06/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIO DE FACTURES REF 
79/45300/2014050700 

DAVASA 125,92 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

10/06/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIO DE FACTURES REF 
79/45300/2014050800 

DISTRIBUIDORA 
ROTGER, SL 

258,43 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

10/06/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 33/10 TRENTA-SISENA CERTIFICACIO UTE CONSERVACIO 
INTEGRAL MA-13 

279736,04 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

10/06/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 33/10 TRENTA-SISENA CERTIFICACIÓ UTE CONSERVACIO 
INTEGRAL MA-13 

477582,21 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

10/06/14 AUTORITZACIÓ 
ASSISTÈNCIA 
CURSOS 

EXP 442/2014 SR P B C  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

10/06/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 501/2014 MA-6014 S HORT DE CAN 
MATAS 2004, SL 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

11/06/14 AUTORITZACIÓ 
ASSISTÈNCIA 
CURSOS 

64 HORES SR M R G S  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

11/06/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 14M00855  TALLERES 
PUIGCERCOS, SLU 

35002,26 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

11/06/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 14M00955  GEOTALUD, SL 25071,2 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

11/06/14 ALTRES EXP 2/2014 CLAU 13-04.0-RF AGLOMSA  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

11/06/14 EXPROPIACIÓ EXP CM-60 ADD 53 FINCA 7 SRA J G S 967,4 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

11/06/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 460/2014 MA-4016 SRA A A C  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

11/06/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 389/2014 MA-2031 CLUB DE TIR 
OLIMPIC MALLORCA 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

11/06/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 468/2014 MA-5017 SR B R J  
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

11/06/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 439/2014 MA-6015 SR A G M  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

12/06/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIO DE FACTURES REF 
79/45300/2014051000 

RELACIO ADJUNTA 292,1 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

12/06/14 EXPROPIACIÓ EXP CM-60 ADD 36 SR J M M 333,4 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

12/06/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 32/10 TRENTA-SISENA CERTIFICACIO UTE EIX PONENT-
LLEVANT 

462669,95 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

13/06/14 AUTORITZACIÓ 
ESPECIAL DE 
CIRCULACIÓ 

EXP 527/2014 MA-10 SRA A M B  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

13/06/14 ADJUDICACIÓ 
EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ 

EXP 7/2014 CLAU 14-02.0-RF MAB, SL 468547,26 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

13/06/14 ALTRES EXP 11/2014 CLAU 13-05.0-RF 
CLASSIFICACIO PROPOSTES 

CONSTRUCCIONES 
LLULL SASTRE, SA 

1397363,23 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

13/06/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 500/2014 MA-1050 AJ. D'ANDRATX  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

13/06/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIO DE FACTURES REF NUM 
79/45300/2014051500 

VERGER 
FMATERIALS ES 
PLA, SL 

950,4 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

13/06/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIO DE FACTURES REF NUM 
79/45300/2014051500 

RELACIO ADJUNTA 1487,47 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

13/06/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIO DE FACTURES REF NUM 
79/45300/2014051300 

RELACIO ADJUNTA 436,94 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

13/06/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 400/2014 MA-20 E.S. VIA CINTURA, 
SL 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

13/06/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIO DE FACTURES REF NUM 
79/45300/2014051100 

J. MUNNE 
MAQUINARIA 
AGRICOLA, SL 

2243,01 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

13/06/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIO DE FACTURES REF NUM 
79/45300/2014051600 

CANON ESPAÑA, SA 801,75 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

13/06/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 469/2014 MA-4031 SR A S  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

13/06/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP CM-60 ADD 45 FINCA 155 SR A B M 77,43 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

13/06/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP CM-60 ADD 49 FINCA 121 SRA L S T 61,54 



 134

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

13/06/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP CM-60 ADD 42 SRA W D E I ALTRE 462,39 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

13/06/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP CM-60 ADD 46 SR S C B I ALTRES 44,8 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

13/06/14 EXPROPIACIÓ EXECUTAR SENTÈNCIA 105. EXPROP. 94 
FINCA 8. vIA CINTURA DE PALMA.TRAM III-A 

SRA C B G I ALTRES  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

16/06/14 EXPROPIACIÓ EXP CM-79 CLAU 14-03.0-ML URGENT 
OCUPACIÓ 

SRES M R MC I 
ALTRES 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

16/06/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 411/2014 MA-4021  SRA A P S  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

16/06/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 467/2014 MA-3322  SR B B R  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

17/06/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP CM-60 ADD 1  SRA M B B I ALTRES 639,23 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

17/06/14 DEVOLUCIÓ FIANÇA EXP 8/12  AMER E HIJOS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

17/06/14 ADJUDICACIÓ 
EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ 

EXP 6/2013/F/01/05 TYPSA 184000 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

17/06/14 APROVAR 
EXPEDIENT 
CONTRACTACIÓ 

CLAU 14-11.0-RF SENSE 
ESPECIFICAR 

2412989,43 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

17/06/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

EXP 20/09 MELCHOR 
MASCARÓ, SA 

330378,42 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

17/06/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 435/2014 MA-5020 SR B C F  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

17/06/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 492/2014 MA-19 IBERIA 
VERSICHERUNGSM
AKLER,SL 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

17/06/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 470/2014 MA-4042 CAP VERMELL 
HOTEL SLU 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

18/06/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIO FACTURES REF. 
79/45300/2014050900 

RELACIÓ ADJUNTA 72,08 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

18/06/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

 RELACIÓ DE FACTURES REF 
79/45300/2014051800 

EMAYA 3195,15 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

18/06/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES REF 
79/45300/2014051700 

RELACIO ADJUNTA 161,38 
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

18/06/14 EXPROPIACIÓ EXP CM-29 ADD 24 SRA M A G R 38,96 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

18/06/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES REF 
79/45300/2014041600 

ITV, SA 449,83 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

18/06/14 INCLUSIÓ NÒMINA 
PER DIETES 

MES D'ABRIL 2014 PERSONAL CAIB , 
INTEGRAT CIM I PROPI CIM 
 

SR A R F  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

18/06/14 ALTRES PERIODE 31/03/2014 AL 28/04/2014 
ABONAMENT PER ACTUACINS 
D'EMERGÈNCIES 

SR A M A 10594,5 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

19/06/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

20 HRS SRA I P S  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

19/06/14 RECONEIXEMENT 
CÒMPUT HORES 
FORMACIÓ 

20 HRS SR J G R  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

19/06/14 AUTORITZACIÓ 
ASSISTÈNCIA 
CURSOS 

MANUAL DE CAPACIDAD 2010 SR P B G I ALTRES  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

19/06/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES 
CARRETERES 

EXP 481/2013 B MA-5110 SR A R S  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20/06/14 INICI PROCEDIMENT 
ADMINISTRATIU 

EXP 15/2014 CLAU 14-11.0-RF SENSE 
ESPECIFICAR 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20/06/14 EXPROPIACIÓ EXP 175 ADD 175 FINCA 17  SR J A S C I ALTRES 625690,33 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20/06/14 EXPROPIACIÓ EXP C-27 ADD 7 FINCA 53 SR JJ G G I ALTRE 3260,03 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20/06/14 EXPROPIACIÓ EXP CM-45 ADD 16 FINCA 14 SRA F B V 15501,71 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20/06/14 EXPROPIACIÓ EXP CM-2 ADD 20FINCA 25.2 HEREUS DE A A M 435,84 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

23/06/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIÓ DE FACTURES REF 
79/45300/20140519 

RELACIÓ ADJUNTA 1580,68 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

23/06/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

RELACIO DE FACTURES REF 
79/45300/2014052000 

RELACIÓ ADJUNTA  996,77 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

19/06/14 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000045/2014-HLSR C.W.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

19/06/14 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000095/2013-HLSR S.A.V.  
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

19/06/14 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000127/2013-HLSR C.R.S.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

19/06/14 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000122/2013-HLSR J.P.V.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

19/06/14 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000020/2014-HLSR A.P.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

19/06/14 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000041/2014-HLSR A.M.M.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

17/06/14 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000040/2014-HLSR AF.A.L.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

19/06/14 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000110/2013-HLSR F.V.G.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

19/06/14 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000027/2014-HLSR F.M.P.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20/06/14 ALTRES INTERÈS GENERAL EXPT. 000132/2011-XIG G.S.M.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20/06/14 ALTRES INTERÈS GENERAL EXPT. 000133/2011-XIG G.S.M.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

12/06/14 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2013011454 R.C.D.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

12/06/14 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2013012142 M.P.R.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

12/06/14 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2014000524 JM.P.C.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

12/06/14 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2014005792 A.M.LL.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

19/06/14 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000131/2013-HLSR M.F.C.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

19/06/14 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000007/2014-HLSR R.Z.L.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

19/06/14 INFORME SÒL 
RUSTIC 

NÚM. EXPT. 000036/2014-HLSR K.P.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

30/06/14 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

DEL DEPARTAMENT D'URBANISME I 
TERRITORI J/2012/109-(5/2014) 

INTERVENCIÓ 
GENERAL 

1614,07 
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

27/06/14 ALTRES DICTAMEN INTEGRAT DE L'ACTIVITAT 
EXPT. 14/2014 SAC 

MERCADONA, S.A.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

27/06/14 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 001814/2014 B.S.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

27/06/14 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 002203/2014 A 002215/2014 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

26/06/14 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 002163/2014 A 002202 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

24/06/14 EXPEDICIÓ 
DOCUMENT 
EQUIVALENT 

NÚM. EXPT. 001592/2014 IM.LL.LL.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

24/06/14 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 002121/2014 A 002143/2014 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

25/06/14 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 002144/2014 A 002162/2014 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

24/06/14 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

DEL SERVEI D'ITV DEL DEP. URBANISME I 
TERRITORI J/2014/100 - (2/2014) 

INTERVENCIÓ 
GENERAL 

 

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

24/06/14 DENEGACIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 001766/2014 FJ.M.M.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

23/06/14 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 002102/2014 A 002120/2014 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

20/06/14 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 002085/2014 A 002101/2014 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

27/06/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2014/069 EI.A.P.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

26/06/14 AUTORITZACIÓ 
OBRES LITORAL 

NÚM. EXPT. AL-2014/076 JONACASO SL  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

19/06/14 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT 

EN COMISSIÓ DE SERVEIS PER TAL 
D'ASSISTIR A LA JORNADA TÈCNICA 
SOBRE ARCGIS 

A.F.H.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

30/06/14 CONCESSIÓ 
CÈDULES 
HABITABILITAT 

NÚM. EXPT. 002216/2014 A 002239/2014 VARIS  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

30/06/14 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2014007684 RH.W.W.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

30/06/14 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2014009069 A.C.L.  
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DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

30/06/14 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2014009024 W.G.  

DEPARTAMENT 
URBANISME I 
TERRITORI 

30/06/14 CATALOGACIÓ 
VEHICLE HISTÒRIC 

NÚM. EXPT. 2014008240 I.L.G.  

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

09/05/14 ALTRES ACCEPTACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ 
JUSTIFICATIVA PRESENTADA 
CORRESPONENT A LA CONVOCATÒRIA DE 
SUBVENCIONS EN ESPÈCIE ANY PER A LA 
DOTACIÓ DELS EQUIPAMENTS DE LES 
BIBLIOTEQUES DE LES ENTITATS 
D'ADMINISTRACIÓ LOCAL O DELS 
ORGANISMES PÚBLICS QUE EN DEPENEN 

AJUNTAMENT DE 
PETRA 

 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

09/05/14 ALTRES ACCEPTACIÓ DOCUMENTACIÓ 
JUSTIFICATIVA CORRESPONENT A LA 
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS EN 
ESPÈCIE 2013 PER A LA DOTACIÓ DELS 
EQUIPAMENTS DE LES BIBLIOTEQUES DE 
LES ENTITATS D'ADMINISTRACIÓ LOCAL O 
DELS ORGANISMES PÚBLICS QUE EN 
DEPENEN 

AJUNTAMENT DE 
LLOSETA 

 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

09/05/14 ALTRES ACCEPTACIÓ DOCUMENTACIÓ 
JUSTIFICATIVA 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 
 

AJUNTAMENT DE 
BÚGER 

 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

09/05/14 ALTRES ACCEPTACIÓ DOCUMENTACIÓ 
JUSTIFICATIVA PRESENTADA 
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 

INSTITUT 
MUNICIPAL 
D'EDUCACIÓ I 
BIBLIOTEQUES 

 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

09/05/14 ALTRES ACCEPTACIÓ DOCUMENTACIÓ 
JUSTIFICATIVA PRESENTADA 
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 

AJUNTAMENT DE 
CAPDEPERA 
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VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

09/05/14 ALTRES ACCEPTACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ 
JUSTIFICATIVA PRESENTADA 
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 

AJUNTAMENT DE 
CAMPANET 

 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

09/05/14 ALTRES ACCEPTACIÓ DOCUMENTACIÓ 
JUSTIFICATIVA PRESENTADA 
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 

AJUNTAMENT DE 
MANACOR 

 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

09/05/14 ALTRES ACCEPTACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ 
JUSTIFICATIVA PRESENTADA 
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 

AJUNTAMENT DE 
SANTA EUGÈNIA 

 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

09/05/14 ALTRES ACCEPTACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ 
JUSTIFICATIVA PRESENTADA 
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 

AJUNTAMENT DE 
FORNALUTX 

 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

09/05/14 ALTRES ACCEPTACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ 
JUSTIFICATIVA PRESENTADA 
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 

AJUNTAMENT DE 
SES SALINES 

 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

09/05/14 ALTRES ACCEPTACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ 
JUSTIFICATIVA PRESENTADA 
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 

AJUNTAMENT 
D'ANDRATX 
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VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

12/05/14 INICIAR EXPEDIENT PÈRDUA PARCIAL DELS DRETS DE 
COBRAMENT DE SUBVENCIÓ DESTINADA 
A FOMENTAR L'ASSOCIACIONISME EN 
L'ÀMBIT DE LES PERSONES MAJORS ANY 
2012 PER FALTA DE JUSTIFICACIÓ 

VARIS 471,29 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

12/05/14 ALTRES REVOCACIÓ PARCIAL DE LA RESOLUCIÓ 
DE RECONEIXEMENT D'UNA OBLIGACIÓ 
COM A CONSEQÜÈNCIA DE L'INICI D'UN 
PROCEDIMENT DE PÈRDUA PARCIAL DEL 
DRET A COBRAR LA SUBVENCIÓ 

GREMI D'EDITORS 58476,93 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

12/05/14 INICIAR EXPEDIENT PÈRDUA DEL DRET DE COBRAMENT DE 
SUBVENCIÓ DESTINADA A FOMENTAR 
L'ASSOCIACIONISME EN L'ÀMBIT DE LES 
PERSONES MAJORS, ANY 2013 

ASSOCIACIÓ 
D'AMICS DE LA 
GENT GRAN DE 
BINIAMAR 

600 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

12/05/14 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

DONAR CONFORMITAT I AUTORITZAR 
L'ABONAMENT 
MARÇ 2014 

N.B.A. 94,73 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

13/05/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DELS SERVEIS 
ADMINISTRATIUS DE CULTURA I 
PATRIMONI 
RE. Q/2014/638 

VIAJES MARTEL, SA 265,59 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

13/05/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DELS SERVEIS 
ADMINISTRATIUS DE CULTURA, 
PATRIMONI I ESPORTS 
REF. Q/2014/639 

VARIS 337,53 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

13/05/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DELS SERVEIS 
ADMINISTRATIUS DE CULTURA, 
PATRIMONI I ESPORTS 
REF. Q/2014/640 

VARIS 693,57 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

13/05/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE BIBLIOTEQUES, ARXIUS I 
MUSEUS 
REF. Q/2014/641 

LLIBRES COLOM, SL 28,72 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

13/05/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE BIBLIOTEQUES, ARXIUS I 
MUSEUS 
REF. Q/2014/636 

VARIS 1726,4 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

13/05/14 ALTRES APROVAR CONTRACTACIÓ PER DUR A 
TERME EL SERVEI DE SONORITZACIÓ 
(CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER 
AL FOMENT DE L'ORGANITZACIÓ DE 
CONCERTS MUSICALS) 

J.S.A. 20405,44 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

13/05/14 INCLUSIÓ NÒMINA 
PER DIETES 

DONAR CONFORMITAT I AUTORITZAR 
L'ABONAMENT 
(ASSISTÈNCIA A UNES PROVES PER A 
L'OBTENCIÓ DE L'ACREDITACIÓ 
ARTESANA - SOLLER 06/05/14) 

A.M.C.C. 14,98 
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VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

14/05/14 APROVAR 
EXPEDIENT DE 
SUBVENCIONS 

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A 
ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE QUE 
PROMOGUIN LA MÚSICA MODERNA, 
PREFERENTMENT ENTRE EL JOVENT 2014 

VARIS 30000 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

14/05/14 ALTRES INCLUSIÓ EN NÒMINA DE DESPESES PER 
DESPLAÇAMENTS 
DONAR CONFORMITAT I AUTORITZAR 
L'ABONAMENT D'UNES DESPESES AMB 
MOTIU DE L'ASSISTÈNCIA AL CURS 
"NETEJA AMB LÀSER DE SUPERFÍCIES 
PÈTRIES" CELEBRAT A BARCELONA EL DIA 
12/05/14 

I.A.B. 297,65 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

15/05/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE PROMOCIÓ ESPORTIVA 
REF. Q/2014/669 

VARIS 5606,43 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

15/05/14 ALTRES AUTORITZACIÓ D'URGÈNCIA PER DUR A 
TERME EXCAVACIONS A L'INTERIOR DE 
L'ESGLÉSIA DE SANTA ANA D'ALCÚDIA 

VARIS  

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

16/05/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA DEL 
CONTRACTE RELATIU AL MANTENIMENT I 
CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA DE 
L'EDIFICI DEL MUSEU KREKOVIC 
(EXP. CONTR. 04/13) 

ROIG OBRES 
SERVEIS I MEDI 
AMBIENT, SA) 

422,9 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

16/05/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL POLIESPORTIU SANT 
FERRAN 
Q/2014/667 

VARIS 2394,26 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

16/05/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE MEDICINA ESPORTIVA 
REF. Q/2014/668 

VARIS 957,82 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

16/05/14 DEIXAR SENSE 
EFECTE 

RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ 
D'OBLIGACIONS PELS CONCEPTES DE 
MATERIAL IMPRÈS (PUBLICITAT) I 
MATERIAL IMPRÈS (PUBLICITAT DIVERSA) 
PER DISSOLUCIÓ DE LA CB 
(CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A 
LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA A LES 
EMPRESES 2009) 

SHANTA YOGA CB 412,37 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

16/05/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE PROMOCIÓ SOCIAL I 
ASSOCIACIONISME 
REF. Q/2014/3980 

DISTRIBUCIONES 
UNIVERSAL 
MALLORCA, SL 

160,43 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

19/05/14 ALTRES ACCEPTACIÓ DOCUMENTACIÓ 
JUSTIFICATIVA 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 QUE EN DEPENEN 

AJUNTAMENT DE 
PUIGPUNYENT 
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VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

19/05/14 ALTRES ACCEPTACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ 
JUSTIFICATIVA 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 

AJUNTAMENT DE 
SANT JOAN 

 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

19/05/14 ALTRES ACCEPTACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ 
JUSTIFICATIVA 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 

AJUNTAMENT DE 
POLLENÇA 

 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

19/05/14 ALTRES ACCEPTACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ 
JUSTIFICATIVA 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 

AJUNTAMENT 
D'ALGAIDA 

 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

19/05/14 ALTRES INICI EXPEDIENT SANCIONADOR PER 
PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓ 
JUSTIFICATIVA DE LA SUBVENCIÓ 
CONCEDIDA FORA DE TERMINI 
(PROGRAMES D'ACTIVITATS DE CAIRE 
SOCIOCULTURAL DIRIGITS A LES 
PERSONES MAJORS ANY 2013) 

ASSOCIACIÓ 
TERCERA EDAT DE 
S'ARRACÓ I SANT 
ELM 

75 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

19/05/14 ALTRES DESISTIMENT SOL·LICITUD PRESENTADA 
PER INCLOURE EL PROJECTE "ELS 
CONTES" ALS PROJECTES D'ACTIVITATS 
CULTURALS DE CULTURA EN XARXA 2014 

S.Z  

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

19/05/14 ALTRES INCLUSIÓ NÒMINA DESPESES PER 
DESPLAÇAMENTS 
AMB MOTIU DE L'ASSISTÈNCIA AL" 9è 
CONGRÉS INTERNACIONAL DE 
MOLINOLOGIA" A MÚRCIA ELS DIES 9, 10 i 
11 MAIG 2014 

A.R.S.E. 650,84 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

20/05/14 ALTRES DESESTIMENT SOL·LICITUD PRESENTADA 
AMB EL PROJECTE "PROTECT ME FROM 
WHAT I WANT. XAVI MUÑOZ" PER 
INCLOURE ALS PROJECTES D'ACTIVITATS 
CULTURALS DE CULTURA EN XARXA 2014 

ADDAYA CENTRE 
D'ART 
CONTEMPORANI CB 

 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

20/05/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

ORGANITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT DEL 
PROGRAMA 
 "JOCS ESPORTIUS ESCOLARS 2013-2014" 
DESPESES DEL MES DE MARÇ 2014 

ESPORTS 85, SL 46404,03 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

20/05/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL SERVEI DE CULTURA 
REF. Q/2014/681 

VARIS 2180,64 
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VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

20/05/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE NORMALITZACIÓ 
LINGÜÍSTICA 
REF. Q/2014/682 

AMADIP-ESMENT 
FUNDACION 

257,73 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

20/05/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DELS SERVEIS 
ADMINISTRATIUS DE CULTURA I 
PATRIMONI 
REF. Q/2014/684 

VARIS 320,93 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

20/05/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE L'EDIFICI KREKOVIC 
REF. Q/2014/683 

VARIS 199,84 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

20/05/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DELS SERVEIS 
ADMINISTRATIUS DE CULTURA I 
PATRIMONI 
REF. Q/2014/612  

VIAJES MARTEL, SA 184,81 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

21/05/14 ALTRES ACCEPTACIÓ DOCUMENTACIÓ 
JUSTIFICATIVA PRESENTADA 
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 

AJUNTAMENT DE 
BINISSALEM 

 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

21/05/14 ALTRES CONCESSIÓ TERMINI PER ACLARIR 
DOCUMENTACIÓ PRESENTADA DINS DEL 
PROCEDIMENT DE PÈRDUA DEL DRET I 
REVOCACIÓ PARCIAL DE LA SUBVENCIÓ 
CONCEDIDA EL 2009 PEL SERVEI DE 
NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA 

STEI-i  

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

21/05/14 ALTRES DESESTIMENT SOL·LICITUD PRESENTADA 
PROJECTE "DANZA QUIETA. CIA. DEMUT 
DANSA"  (PROJECTES D'ACTIVITATS 
CULTURALS DE CULTURA EN XARXA 2014) 

AH DANZADE  

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

21/05/14 ALTRES APROVACIÓ DEL COMPTE JUSTIFICATIU 
RELATIU A LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA 
PER DUR A TERME PROGRAMES DE CAIRE 
SOCIOCULTURAL DIRIGITS A LES 
PERSONES MAJORS ANY 2013 

GRUPO DE 
MAYORES DE SOL 
MELIÀ DE LES ILLES 
BALEARS 

 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

21/05/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL SERVEI DE CULTURA 
REF. Q/2014/376 

VARIS 1636,34 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

21/05/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

CORRECCIÓ D'ERRADA MATERIAL DE LA 
RESOLUCIÓ 
(DESPESES DELS SERVEIS 
ADMINISTRATIUS DE CULTURA I 
PATRIMONI 
REF. Q/2014/330) 

VARIS 256,54 
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VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

21/05/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE BIBLIOTEQUES, ARXIUS I 
MUSEUS 
REF. Q/2014/698 

VARIS 4163,99 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

22/05/14 ARXIU EXPEDIENT RESOLUCIÓ D'ARXIU D'EXPEDIENT 
SANCIONADOR PER PRESENTAR LA 
DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA DE 
SUBVENCIONS FORA DE TERMINI 

ASSOCIACIÓ 
PERSONES MAJORS 
DES PONT D'INCA 

 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

22/05/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL CENTRE SOCIOCULTURAL 
D'INCA 
REF. Q/2014/704 

COMERCIAL 
BORDOY, SL 

72,4 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

22/05/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL CENTRE SOCIOCULTURAL 
DE MANACOR 
REF. Q/2014/703 

VARIS 85,45 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

22/05/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL SERVEI DE PATRIMONI 
HISTÒRIC 
REF. Q/2014/708 

VARIS 317,35 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

22/05/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL SERVEI DE PATRIMONI 
HISTÒRIC 
REF. Q/2014/706 

VARIS 499,66 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

22/05/14 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

APROVAR EL COMTE JUSTIFICATIU 
J/2014/69 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

4898,36 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

23/05/14 ALTRES DESESTIMENT SOL·LICITUD PRESENTADA 
AMB EL PROJECTE "DONALOOP, TALLER 
CONCERT" PER INCLOURE ALS 
PROJECTES D'ACTIVITATS CULTURALS DE 
CULTURA EN XARXA 2014 

MÚSICS DE GIRONA 
SCCL 

 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

23/05/14 ALTRES DESESTIMENT DE LES SOL·LICITUDS 
PRESENTADES AMB ELS PROJECTES 
"FILIGRANA SHOW, LOS MÚSICOS DE 
BROMEN, LA TRAMUNTANA EN 
MONOCICLE I ANGUS"  PER INCLOURE ALS 
PROJECTES D'ACTIVITATS CULTURALS DE 
CULTURA EN XARXA 2014 

MARC FLORENCIO 
VILA 

 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

26/05/14 ALTRES ACCEPTACIÓ DOCUMENTACIÓ 
JUSTIFICATIVA PRESENTADA 
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 

AJUNTAMENT DE 
MARIA DE LA SALUT 
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VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

26/05/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

TRIBUTS  (DESPESES GESTIONADES PEL 
POLIESPORTIU SANT FERRAN) 
REF. Q/2014/720 

AJUNTAMENT DE 
PALMA 

1295,11 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

26/05/14 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

APROVAR EL COMPTE JUSTIFICATIU 
J/2014/75 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

163,09 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

26/05/14 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

APROVAR EL COMPTE JUSTIFICATIU 
J/2014/70 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

1195,02 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

26/05/14 JUSTIFICACIÓ 
BESTRETA CAIXA 
FIXA 

APROVAR EL COMPTE JUSTIFICATIU 
J/2014/37 

DEPARTAMENT 
D'HISENDA I FUNCIÓ 
PÚBLICA 

1264,52 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

27/05/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE LA COMISSIÓ D'ESPORTS 
REF. Q/2014/738 

 VARIS 1281,78 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

27/05/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE MEDICINA ESPORTIVA 
REF. Q/2014/730 

VARIS 140,15 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

28/05/14 ALTRES CONCESSIÓ SUBVENCIONS EN ESPÈCIE 
DE LA CONVOCATÒRIA PEL FOMENT DE 
L'ORGANITZACIÓ DE CONCERTS 
MUSICALS (2014) 

VARIS 21000 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

28/05/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE BIBLIOTEQUES, ARXIUS I 
MUSEUS 
REF. Q/2014/742 

VARIS 2560,61 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

28/05/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE L'EDIFICI KREKOVIC 
REF. Q/2014/744 

VARIS 644,5 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

28/05/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DELS SERVEIS 
ADMINISTRATIUS DE CULTURA I 
PATRIMONI 
REF. Q/2014/743 

VARIS 1575,58 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

28/05/14 AUTORITZACIÓ 
DESPLAÇAMENT 

COMISSIÓ DE SERVEIS PER ASSISTIR AL 
SEMINARI "EL TURISMO ARQUEOLÓGICO: 
UN NICHO DE TURISMO ESPECIALIZADO 
EN EL MEDITERRÁNEO" QUE ES DURÀ A 
TERME EN MAÓ ELS DIES 2, 3 i 4 DE JULIOL 
2014 

H.I.G.  

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

29/05/14 CONTRACTE 
MENOR 

ORGANITZACIÓ I PRODUCCIÓ DE 
L'EXPOSICIÓ I CATÀLEG SOBRE L'ARXIU 
RUL·LAN I EL GÈNERE DEL RETRAT EN 
ELS ANYS 20 I 30 A LA MISERICÒRDIA 

VARIS 9733,77 
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VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

29/05/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DE BIBLIOTEQUES, ARXIUS I 
MUSEUS 
REF. Q/2014/750 

D.R.C. 484 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

29/05/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DEL SERVEI DE CULTURA 
REF. Q/2014/757 

VARIS 360,01 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

30/05/14 RECONEIXER 
OBLIGACIÓ 

DESPESES DELS SERVEIS 
ADMINISTRATIUS DE CULTURA, 
PATRIMONI I ESPORTS 
REF. Q/2014/761 

CANON ESPAÑA, SA 1143,45 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

28/05/14 ALTRES AUTORITZACIÓ D'URGÈNCIA PER DUR A 
TERME LA INSTAL·LACIÓ PROVISIONAL 
D'UNA CANONADA (PROJECTE DE 
REFORMA I AMPLIACIÓ D'EDIFICI 
PLURIFAMILIAR I CANVI A ÚS TURÍSTIC, AL 
CARRER JOVELLANOS,8 DE VALLEMOSSA 

VARIS  

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

29/05/14 INCLUSIÓ NÒMINA 
DESPESES 
QUILOMETRATGE 

DONAR CONFORMITAT AL FULL DE 
QUILOMETRATGE I AUTORITZAR 
L'ABONAMENT D'AQUESTES DESPESES 
MAIG-2014 

R.M.G.R. 9,61 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

30/05/14 ABONAR DESPESES 
QUILOMETRATGE 

DONAR CONFORMITAT AL FULL DE 
QUILOMETRATGE I AUTORITZAR 
L'ABONAMENT 
(MAIG-2014) 

A.G.E. 14,41 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

30/05/14 ALTRES INCLUSIÓ EN NÒMINA DESPESES PER 
DESPLAÇAMENT 
MAIG-2014 

G.O.M. 10,1 

VICEPRESIDÈN
CIA DE 
CULTURA, 
PATRIMONI I 
ESPORTS 

30/05/14 ALTRES INCLUSIÓ EN NÒMINA DESPESES PER 
DESPLAÇAMENT 
(MAIG-2014) 

A.M.C.C. 10,1 

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 D'ABRIL 

E.T.P. 1614,95 

 

 


